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المقدمة
الصهيونية المسيحية ودورها في خدمة المشروع الصهيوني
المقدمة:

يرجع تاريخ ظهور الصهيونية المسيحية للقرن السابع عشر وهي حركة ودعوة دينية مسيحية ،تدعو إلى العصمة

الحرفية للكتاب المقدس ،والعودة الحقيقية للمسيح ،وقيام حكمه األلفي الذي تكون عاصمته مدينة

القدس.

وصهيونيتها تأتي من دعوتها إلى وجوب عودة اليهود إلى أرض الميعاد (فلسطين) تحقيقاً للنبوءات التوراتية التي
يؤمن بها المسيحيون.
علمـ ـاً أن ــه باإض ــافة إل ــى ه ــذا ا

ـ ـ «الص ــهيونية المس ــيحية»؛ فإن ــه قطل ــا عليه ــا أحيانـ ـاً أ ــماء أ ــر ؛ م ـ ـ :

«األصــولية المســيحية» ،أو «األصــولية اإنليليــة» ،أو «الصــهيونية ريــر اليهودقــة» .وكـ هــذس األ ــماء لمســمى
واحد.
مشكلة البحث:

الوعي بالصهيونية المسيحية وأثرها في التهيئ لنشأة الكيان الصهيوني وا تمرار دورها في دع الكيان الصهيوني

حتــى ا ن  ،قكــاد قكــون ملهــو بالنســبة لعامــة النــاس وملهــو أقضــا للسا ــة وصــناا الق ـرار  ،وتركي ـ الحــدي
محصور في الصهيونية ونشأتها و طرها على األمة العربية وا

الصهيوني ما زالت افية على الك يرين  ،وهنا قأتي هذا البح

دع الكيان الصهيوني .وفي هذا البح

المية  ،لكن األقـادي الففيـة التـي تـدع الكيـان

لمحاولـة تسـليا الضـوء علـى الحركـة ودورهـا فـي

نحاو اإجابة على األ ئلة التالية:

ما هو تعريف الصهيونية المسيحية ؟

وأبرز مفكريها وتسلس ظهورها من الناحية تاريفية ؟

و دور الصهيونية المسيحية في دمة المشروا الصهيوني ؟

أدواتها الحالية لفدمة الكيان الصهيوني؟
أهمية البحث:

تكمــن أهميــة الموضــوا لقلــة الــوعي بــه  ،ررـ تــأثيرس الكبيــر علــى قضــيتنا المرك يــة  ،وأقضــا فيــه تفســير لك يــر مــن

المواقف السيا ية التي تظهر للدو الكبر .
أهداف البحث:

 .1معرفة اللذور التاريفية للصهيونية المسيحية .

 .2دور اللوبي الصهيوني في التأثير على السيا ة األمريكية واألوروبية.
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 .3كيفية مواجهة الصهيونية المسيحية
فروض البحث:

للمســيحية دور أ ــاس فــي دع ـ الكيــان الصــهيوني مــن منطلــا عقالــدي دينــي  ،هــذا الــدور بــدء قب ـ نشــأة الكيــان

وا تمر حتى وقتنا الحاضر.
مسلمات البحث:

المسلمة األولى أن اليهود والنصار بعضه أولياء بعض  ،وأن الصـراا القـال علـى أرض فلسـطين ررـ ا ـتبعاد
السا ة لبعدس العقالدي  ،إ أنه هو المحرك األ اس  ،وآن األوان لهذا الصراا أن قعود لبعدس الحقيقي.

منهج البحث:

وف نستفدم في بح نا المنهج التاريفي والذي قصف ويسـل مـا مضـى مـن وقـالع وأحـداض الماضـي ويدر ـها

ويفسرها ويحللها ؛ بقصـد التوصـ إلـى حقـالا وتعميمـات تسـاعدنا فـي فهـ الحاضـر علـى ضـوء الماضـي والتنبـؤ

بالمستقب .

حدود الدراسة:
موضوا البح

هو الصهيونية المسيحية ودورهـا فـي دمـة المشـروا الصـهيوني  ،متتبعـين جـذورها التاريفيـة فـي

القرن السابع عشر الى تأثيرها في عصرنا الحاضر.
مجتمع البحث:

البح

يدور الصهيونية المسيحية المنتشرة في أوروبا وأمريكا وتأثيرها على قضيتنا المرك ية في فلسطين .

مصطلحات الدراسة:

الصــهيونية :هــي حركــة يا ــية يهودقــة ،ظهــرت فــي و ــا وأــرر أوروبــا فــي أوا ــر القــرن التا ــع عشــر ودعــت
اليهود للعودة إلى أرض ا باء واألجداد "إ رالي " ورفض اندماج اليهود في الملتمعات األ ر .

الصــهيونية المســيحية  :ا

ـ الــذي قطلــا عــادة علــى معتقــد جماعــة مــن المســيحيين المنحــدرين مــن الكنــال

البروتســتانتية األصــولية والتــي تــؤمن بــأن قيــام دولــة إ ـرالي ضــروروة حتميــة ألنهــا تــتم نب ـؤات الكتــاب المقــدس

بعهدقه القدق واللديد وتشك المقدمة لملئ المسيح ال اني إلى األرض كملك منتصر .
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هيكل البحث أو مخطط البحث:

هيكلية البح

كتالي:

مقدمة
المبحث األول :جذور نشأة الصهيونية المسيحية.
المبحث الثاني :أبرز مفكروها
المبحث الثالث :معتقداتها
المبحث الرابع :دورها في نشأة الكيان الصهيوني
المبحث الخامس :دورها بعد نشأة الكيان الصهيوني وحتى العصر الحاضر
المبحث السادس :مواجهة طرها
قائمة المصادر والمراجع المقترحة:

 .1ا

ترار الصهيوني للمسيحية للق

إكرام لمعي  ،دار الشرور .

 .2الصهيونية المسيحية  ،محمد السماك  ،مكتبة النفال .

 .3الصهيونية رير اليهودقة  ،رجينا الشريف  ،دار المعرفة .

 .4مو وعة اليهود واليهودقة والصهيونية  ،الدكتور عبد الوهاب المسيري  ،المللد السادس.
 .5الصهيونية تحرف ا نلي  ،هي التغلبي .
.6

لفيات الدع الغربي لليهود  ،الدكتور منصور الرحماني .

 .7المسيحية الصهيونية د ار ة تحليلية  ،بح

لني الماجيستير في العقيدة والمذاهب  ،اللامعة اإ المية  ،ر ة

 .8المسيحية البروتستانتية وعالقتها بالصهيونية في الو قات المتحدة  ،كلية الد ار ات العليا  ،اللامعة األردنية
فــي الختــام :فــإن البح ـ

فــي هــذا الموضــوا قم ـ حاجــة لقلــة المعرفــة حــو نشــأة الصــهيونية المســيحية وم ارح ـ

تطورها وتأثيرها في قضيتنا المرك ية فلسطين.

الفص األو

التعريف بمفردات الصهيونية المسيحية
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أوال  :المسيحية ):)1((Christianity
عند النصار هي دقانة أُ ست على تعالي اإنلي وإرأادات المسيح وتؤمن بالكتاب المقدس بقسميه(العهد
القدق والعهد اللديد) بمـا فيها األ فار المسطورة أو(المنحولة apocrypha

2
) ()the

وبأن السيد المسيح هو

األقنوم ال اني من ال الوض األقدس (ا ب .اإبن.الروح المقدس) وكلمة هللا المتلسد من مري العذراء لفالص
العال .
جاءت

3
النصرانية( )

لتبشر عام  30للميالد ببشارة المسيح بقيامته وإنليله  ،وعنده كان المسيح قد جع من

الفكرة اليهودقة القاللة بـ ( مملكة هللا ) محو ار لتعالميه ولكنه أعطى الفكرة معنى روحيا وكونيا رير معهود عند
اليهود الماديين  ،الذين جعلوا من الهيك
هو القدق

بـول

وقا ماليا لتلارته ،وكان أه المبشرين وأك ره تأثي اًر على النصرانية

 ( )4) St-Paulالذي قعتبر مؤ

الالهوت المسيحي األبرز) ،فقد يطر فكرس على

تسلس تطـور لألفكـار المسيحية كلها ،إذ قمكن أن ققا أنه هو الذي أر ى القواعد التي أُقي عليها بناء الفكر
ومفتدقا الفطاة بنعمة منه" .
ومفلصا ُ
المـسيحي كله فهو كان قكرس ويعظ ":قسوا المسيح مصلوبا ُ
ثانيا  :الصهيونية ( : ) ZIONZIM
تعريف كلمة

5
صهيون( )

كما فسرها اليهود على ثالث معاني :

 )1المسيحية الصهيونية دراسة نحليلية  ،بحث تكميلي لنيل درجة الماجسيتير في العقيدة والمذاهب المعاصرة فاخر أحمد شريتح 2005م
 )2األسفار المسطورة أو المنحولة )  (Apocrypha theهي األسفار غير القانونية التي لم تضم التوراة المكتوبة بالعبرانية في عهد عـزرا (400ق.م)
وتعترف بها جميع الكنائس الكاثوليكية ،واألرثوذكسية والبروتستانتية ماعدا الكالفينية منها .وكان هـذا اللفـظ يطلـق في األصل على األسرار الدينية في
العقيدتين اليهودية والمسيحية .
 (3النصرانية :مدلول لفظي للمسيحية والنصرانية ،ورد في هذا البحث كلمة المسيحية مع أن التعبير في القرآن الكـريم يـصف أتباعهـا بالنصارى وليس
بالمسيحيين ،باألولى واألرجح إذا ً التعبير بلفظ نصرانية بدالً من مسيحية ،وإنما الذي دفـع الباحـث إلى اختيـار لفظـة المسيحية أن مصطلح المسيحية شائع
اآلن ،فذكره من باب الموافقة في اللفظ ال في المدلول.
(4القديس بولس :شخصية كانت لها دور حاسم في تاريخ المسيحية ونموها في القرون الالحقة ،ينسب إلية حوالي ثلث العهـد الجديـد وصارت أفكاره الالهوتية
نهائية لكل العصور ،حتى أن كلمة "الرسول" إذا أُطلقت فإنها تنحصر عليه وحده .انظر األسـفار المقدسـة في األديان السابقة لإلسالم ،د .علي عبد الواحد
وافي ،ص .117، 116
)5اسم جبل في أورشليم له ذكريات في عقل الشعب اليهودي وخاصة عندما يكون منفيا بعيدا عن أورشليم متطلعا إلى العودة وقد أطلق هذا اإلسم على الحركة
اليهودية المعاصرة ( الصهيونية )  .والتي اتخذت اتجاهات سياسية  .انظر كتاب االختراق الصهيوني للمسيحية للقس أكرم لمعي ص .18
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األو :مدينة الملك األعظ أي مدينة اإله ملك إ رالي
ال اني :ا
ال ال

حصن ماس نبي هللا داوود عليه السالم حسب ما جاء في التوراة في مدينة القدس

:هو ا

جب ققع إلى الشرر من مدينة القدس

الصهيونية بالمعنى الديني  :تشير كلمة " صهيون " في التراض الديني اليهودي إلى جب صهيون والقدس ب
إلى األرض المقد ة كك  ،ويشير اليهود إلى أنفسه باعتباره «بنت صهيون» .كما تستفدم الكلمة لإلأارة إلى
اليهود كلماعة دينية .والواقع أن العودة إلى صهيون فكرة محورية في النسا الديني اليهودي ،إذ أن أتباا هذس
المفلص يأتي في آ ر األقام ليقود أعبه إلى صهيون (األرض العاصمة) ويحك
العقيدة يؤمنون بأن الماأيح
ِّ
العال فيسود العد والر

1
اء) (.

الصهيونية في معناها السياسي العصري فهي الفلسفة القومية لليهود والتي أ ذ اليهود تعاليمها من التوراة كتابه
المقدس وتلموده حي

قعبر عن يرته التي كتبها حا اماته

ال مسيرة التغرب والشتات  ،وأ ي ار أ ذت

الصهيونية بروتوكو ت حكمالها كفطة قسيرون عليها في تحقيا أهدافه في أرجاء العال

2
) (.

ثالثا :الصهيونية المسيحية :
الصهيونية المسيحية Christian Zionsim:هنـاك مـن الدار ـين المـسلمين وبعـض المسيحيين من قعتقد أنها
حركة دينية يا ية معلنة تفدم اليهود والصليب معاً بطريـا مباأـر ،ذلك بأنها جهاز تنفيذي للحركة الصهيونية
العامة(المسيحية الصهيونية والـصهيونية اليهوديـة(،وأنها ترجمة حرفية لمصطلح انتشر في اللغات األوروبية ،إ ِّ
أن الدكتور المـسيري ينفـي أن تكون الصهيونية تع ك المسيحيين؛ ألن هذا التعريف قضفي على الصهيونية
صـبغة عالميـة تربطها بالمسيحيين كك فيقو " :لي

هناك صهيونية مسيحية في الشرر ،ب إن أوال المعـادين

 ) 1المجلد السلبق ص 3
 )2الصهيونية بإيجاز – محمد با خريبة الطبعة 2001م الطبعة األولى ص 14
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للصهيونية بين عرب فلسطين كانوا من العرب المـسيحيين..،كمـا أن( الكنيـستين الكاثوليكيـة واألرثوذكسية)
تعارضان الصهيونية على أ اس عقالدي ديني مسيحي"

.

ويستطرد الدكتور المسيري بقوله :أن مصطلح المسيحية الصهيونية ريـر علمـي نظـ اًر لعموميته ومطلقيته ،لذلك
المفلص
فهو يتله لتعريف هذس الفئة بـ(الصهيونية ذات الديباجـة المـسيحية( ويعرفها بأنها" :عقيدة عودة المسيح
ِّ
في آ ر األقام ليحك العال  ،هو والقدقسون ،لمـدة ألف عام قسود فيها العد والسالم ،ولكن الفالص لن يتحقا
إ با ترجاا اليهـود
ويعرفها الق

1
لفلـسطين) )".

إكرام لمعي  ":حركة نشأت في أمريكا الغرض منها تعضيد (دولة إ رالي ) وقد أ ذت هذس الدولة

طابعا دينيا ألنها كانت تدعي أن عودة اليهود إلى فلسطين هو تحقيا للنبوءات وإعداد لمليء المسيح ثانيـة إلـى
العال  ،وانتشرت في دا
أما عن الق

وتبنتها هيئات متعددة ،منهـا هيئـة فراء المسيح"
و ال اإعالم وبعض الكنال ِّ ،

" جيري فولوي (" )3وهو ق

2
) (.

أمريكي مسيحي أصولي 2007-1933م وكان من أأد المؤيدين

( لدولة إ رالي ) ومواقفه كلها معادقة لإل الم وكارهة للمسلمين وهو مؤ

جماعة العم السيا ي األصولي

المسماة " األرلبية األ القية وهي بحا رير أ القية ققو عن تعريف الصهيونية المسيحية  ":إن من يؤمن
بالكتاب المقدس حقا ير أن المسيحية و ( دولة إ رالي ) الحدي ة مترابطتين على نحو

ينفص  ،إن إعادة

إنشاء ( دولة إ رالي ) في العام ألف وتسعمالة وثمانية وأربعين لهي في نظر ك مسيحي مؤمن بالكتاب
المقدس تحقيا لنبوءات العهد القدق والحدي

".

4
( )

 )1موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية  ،الدكتور عبد الوهاب المسيري  ،ج  / 6ص . 137
 (2اإلختراق الصهيوني للمسيحية  ،القس إكرام لمعي ( دار الشروق طبعة أولى 1991م  ،القاهرة وبيروت ص .16
 (3فولويل يعد بمثابة المستشار الروحي للرئيس األمريكي رونالد ريغن  ،ولذلك فهو من أبرز قادة الحركة الصهيونية المسيحية ‘فجذور الصهيونية عنده تعود
إلى معتقداته الالهوتية المتأثرة بالتوراة وبنقوالت مارتن لوثر مؤسس البروتستانتية .
 " )4المصدر السابق"ص . 70
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وتقوم فلسفة الصهيونية المسيحية على نظرية الهالك الحتمي لليهود  ،فعنده أن هالك اليهود لن يت إ على
أرض فلسطين  ،وهناك ك ير من الد ار ات الالهوتية في هذا الملا

الصتها أن هالك يهود األرض قدر

محتوم وضرورة للفالص من " إرض الدم " الذي حمله اليهود على أكتافه بعدما صلبوا المسيح  ،وه

يتحولون

إلى المسيحية بعد عودته ولن يبقى أئ ا مه اليهود .

أسماء ومفردات أخرى للمسيحية الصهيونية :
أو ًل اً:المسيحيةًاألصوليةً(:(Fundamentalism
تُطلا على ا تلاهات الدينية في مسال العقيدة واأل الر ،والمؤمنة بالعصمة الحرفيـة للكتاب المقدس ،واء
العهد القدق أو العهد اللديد )testament new and old

1
(( )

والمقتنعة بأنـه يتضمن توجيهات لملم الحياة

بما في ذلك الشؤون السيا ية ،وبفاصة التنبوءات التي تشير إلى أحداض مستقبلية تقود إلى "ا تعادة
(إ ـرالي ) والعـودة ال انيـة للمسيح  ،و قكم رضا هال لضبا التعريف بقوله" :والملت م بالتبشير بين أولئك
الـذين لـ قعتنقوا ذلك ا عتقاد" (.)2
و تهت األصولية المسيحية في فهمها للفكر الديني على فه حرفي للكتب المقد ـة ،وأن العهد القدق مكم
لتعالي المسيح وأن الشعب اليهودي هو أصله ومحور دعوته( ،فإ ـرالي ) هـو منها واليهود ه أعب هللا المفتار
المصطفى من لقه ،وعنصر أ ا ي مقدس ،و الصة الفلا من باقي الشعوب ،وأن فلسطين هي األرض
الموعودة له ،كنها في الماضـي و ـيعود إليهـا حقا كوعد وتمهيد للعودة ال انية للمسيح ،إقامة حياة الرفاهية
وتحقيـا ألفيـة ـعيدة علـى األرض  ،وقد تمسك هؤ ء األصوليون بالنصوص الحرفية للكتاب المقدس في

 (1العهد القدق  :هو الل ء األو من الكتاب المقدس  ،ويحتوي على  39ف ار قحكي قصة هللا مع اإنسان منذ ليقة آدم حتى ما قب ملئ المسيح ب
 400عام  ،ويحتوي على مسة أ فار للنبي مو ى  ،ث أ فار تاريفية ،وأ فار أعرية وأ ي ار أ فار األنبياء .

العهد اللديد  :الل ء ال اني من الكتاب المقدس  ،ويحكي قصة السيد المسيح وينتهي بقصة انتشار الكنيسة إلى ك العال  ،ويحتوي على أربعة أناجي  ،ث
فر أعما الر

بأ لوب رم ي .

 ،ث ر ال الر

إلى الكنال

المفتلفة  ،وأ ي ار فر الرؤيا الذي قعتمد عليه أصحاب فكر ملك المسيح حرفيا على األرض نه مكتوب

 )2المسيح اليهودي ونهاقة العال  ،رضا هال  ،مكتبة الشرور في القاهرة الطبعة ال انية 2001م  ،ص .188
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تفسيراته  ،وعلى أن إ رالي المعاصرة في فلسطين هي تأكيد لصحة النبوءات التوراتية وعالمة علـى اقتـراب
المليء ال اني للمسيح.1

))

ثانيا:التدبيرية :
منهج لتفسير الكتاب المقدس ظهر في إنكلت ار في القرن التا ع عشر بشك أ ا ي بفض جهود جون نلسون
داربي من كنيسة اإ وة البليموض .تلعب التدبيرية أو القدرية كما قسميها البعض دو اًر رليسياً في الفكر الالهوتي
للصهاينة المسيحيين ،فلفه عالقة هللا مع اللن

البشري ققسمون تاريخ هذس العالقة إلى بعة أقدار أو حقب

زمنية قفضع فيها هللا اإنسان لتلارب تمتحن طاعته.و وفقاً للتدبيريين فنحن نعيش اليوم في الحقبة الساد ة أو
ما قسمى "دور الكنيسة والنعمة" بانتظار حلو الحقبة السابعة واأل يرة برجوا المسيح لألرض لتأ ي
حكمه األلفي .وهكذا تفص التدبيرية بين مفهومي إ رالي والكنيسة ،فبالنسبة للمسيحية التقليدقة الكنيسة كما
ققو أورسطينوس هي وارثة الوعود التي أعطاها هللا( إ رالي ) ،فهي بذلك (إ رالي ) اللديدة التي تسعى
بشور لبلوغ أورألي السماوية ،ففي هذا المفهوم تصبح أورألي أو أرض الموعد للمسيحيين ذات طبيعة روحانية
أزلية

صلة مباأرة لها مع أرض إ رالي التاريفية ،على عك

الصهاينة المسيحيين الذين قشددون على

الفص بين إ رالي كشعب يهودي أو أعب هللا على األرض والكنيسة أو أعب هللا في السماء ،مؤكدين على
التفسير الحرفي للكتاب المقدس .قفضي هذا به إلى نتيلة حتمية مفادها أن أرض فلسطين التاريفية هي ملك
أبدي للشعب اليهودي ،وأن نبوءات الكتاب المقدس التي أعلنت عن عودة اليهود إلى أرضه قد تحققت في
القرنين التا ع عشر والعشرين.
ثالثًا اً:الحركةًاأللفية

2
( )

:

 (1فا ر أحمد أريتح  ،المسيحية الصهيونية د ار ة تحليلية ص .17

 )2الشيكة االلكرونية  ،ويكيبيديا https;//ar.wikipedia.org
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وهي ترجمة للكلمة الالتينية (ميلينياروس) وتعني (تحتوي على ألف)

1
أو)( )(mille

وتعنـي ألف ،أي فترة األلف

عام التي قعود فيها المسيح ويقي مملكته على األرض قب نهاقة هـذا العـال .
والمؤمنون بالعصر األلفي يذهبون إلى القو بأن األبرار والشهداء وف يبع ون في تلك الفتـرة ليشاركوا المسيح
في الملك".
ويقو الدكتور يو ف الحسن في تعريف األلفية هي" :ا عتقاد بأن حك المسيح علـى الألرض أللف نة
تسبقه ا تعادة اليهود لفلسطين  ،والحفاظ عليه من ـال الـضرورات تستوجب أن قأ ذ طابع إ رالي
الصهيوني الفالص من عبء الشتات

2
) (.

وللعقيدة األلفية جذور دينية وأعبية قدقمة تنذر باقتراب يوم الفالص ،تعـود جـذورها إلى اليهودقة حي
المشيحانية ،وتشترك معها المسيحية المكملة لها ،و اصة فـي الفكـر البروتستانتي حي

الن عة

أصبحت هذس الن عة

مسألة مرك ية في عقيـدتها ،وذلـك بعـودة المـسيح المفلِّص الذي قشار إليه "بالملك األلفي" الذي يحك العال
باعتبارس المقـدس ومـن معـه مـن القدقسين لمدة ألف عام ،قسود اللها العد واألمن في ك المعمورة عند
اإنسان والحيوان.
وينقسم األصوليون األلفيون إلى مذهبين حسب رؤيتهم لزمن ظهور المملكة األلفية:
المذهب األول:
مذهب ما قب األلفية ) (milleniarism-preوه األصـوليون التـدبيريون ويعتقـدون بمليء المسيح قب األلف
عام السعيدة ويقسمون التاريخ إلى بعة تدبيرات:
التدبير األو  :األعما – من لا آدم ٍإلى السقوط.
 (1موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية  ،عبد الوهاب المسيري المجلد السادس  ،ص .139
 (2البعد الديني في السياسة األمريكية ،السيد يوسف الحسن ،ص . 13
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التدبير ال اني :الضمير – من السقوط إلى الطوفان.
التدبير ال ال  :الحكومات – من الطوفان إلى جب

يناء.

التدبير الرابع :الناموس – من يناء إلى الفمسين.
التدبير الفام  :النعمة – من يوم الفمسين إلى المليء ال اني للمسيح.
التدبير السادس :المملكة – األلف نة.
التدبير السابع :األبدقة – بعد ذلك.
وهؤ ء يؤمنون بأن المسيح يأتي فلأة ،وبعدها تبدأ مملكة األلف عام ،وهـي األك ـر أيوعاً ،وعالمة النهاقة
عنده تكون بانهيار الحضارة وتدهورها ،وتـأتي كلمـة (ألفيـة) ريـر مقرونة بأقة إضافات أو تحفظات.

1
) )

المذهب الثاني :
مذهب ما بعد األلفية ) ( milleniarism-postواعتقاده بأن هناك ألف عام مـن الـوفرة والسالم تسود المعمورة
قملك فيها المسيح قلوب البشر بما فيه اليهود ،وفي نهاقة األلـف ـنة ينطلا الشيطان ليحدض راباً وارتداداً،
فيأتي المسيح ويقي األموات جميعاً ،ليحا ب أه الـشر ويبني المدينة األبدقة .ويطلا على أصحاب هذا
المذهب باألُصوليين اإحياليين وهـ يـرون أن المليء ال اني والملك األلفي قسود بعد ألف عام من السالم
والمحبة والوفرة التي تع فيها النعمة بسبب أن المسيحيين قأ ذون طابع أ القي وتعبدي للرب ،و تكون العودة
ال انية للمسيح وهـي ذروة هذس المرحلة؛ ألنه يأتي لبع

الموتى ومحا بة الناس ،وأنه على المـسيحيين

 (1فاخر أحمد شريتح  ،المسيحية الصهيونية دراسة تحليلية  ،ص . 23-22
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المـؤمنين تهيئة الظروف ا جتماعية والسيا ية لإل راا بمليء المسيح ،وعالمة النهاقة عنـده هـو أن تسود
المحبة والسالم واألمن ووفرة الفيرات بك أرجاء المعمورة
ويحدد البروفيسور هارولـد بلوم ،األ ـ

1
( )

الفمسة لألصولية(األلفية) في ا عتقاد بـ ـ ـ ـ:

 .1الكتاب المقدس دالماً على صواب.
 .2الميالد العذري للمسيح
 .3آ م المسيح كانت من أج افتداء البشر
 .4قيامة المسيح
 .5الملئ ال اني للمسيح  ،لحك العال في األلفية السعيدة .
والعقيدة األلفية هي عقيدة اليمين المسيحي اإنليلي ،التي منها بعض الحركات المتـشددة والمتطرفة التي تنتمي
إلى المسيحية الصهيونية.
رابعا  :المسيحية اإلنجيلية المتشددة :
هي وصف لحركة دينية ظهرت دا

الكنيسة البروتستانتية كرد فع لالهتمـام بتغييـر اللمود والشكليات التي

أصابت الكنيسة لتضفي لها التقوية(الورا والصفاء الروحـاني) والنـشاط التبشيري إلى العال .
واإنليليون ه المؤمنون بعصمة التوراة وقبو المسيح منقذاً بقدومه ال اني ،ومعتقداته
قعتقدس باقي األصوليين ،كما

تفتلف ك ي اًر عما

قفتلفون في موقفه من إ رالي (با ـت ناء بعض اإنليليين الشرقيين) ،وأنها أي

(إ رالي ) وجدت كمقدمة لمليء المسيح ال انيـة ولـذلك قلب دعمها بك الو ال للحصو على مباركة (الرب
قسوا)المسيح "الذي يلعـن معارضـيها  ،لذلك وجد أك ر اإنليليين من اليمين المسيحي اللديد (.)2
 (1مو وعة اليهود واليهودقة والصهيونية  ،عبد الوهاب المسيري  ،ص . 140
 (2مرجع ابا
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وينظر اإنليليون كباقي األصوليين إلى تلميع اليهود في فلسطين الذي قعنـي عنـده أعظ حدض في التاريخ
الحدي  ،ودلي على أن تنبوءات التوراة صارت حقيقة .

أهداف المسيحية الصهيونية :
ت تحديد أهداف الصهيونية وفا نظرة أصولية تارة وعلمانية تارة أ ـر  ،كـان مـن أبرزها تلميع الشعب اليهودي
في وطنه التاريفي ( أرض إ رالي ) و تقويتها باعتبارها المرك في الحياة .
الهدف األول  :الهدف الديني:
نظ ملل
ِّ
الدكتور أليك

الكنال

اإنليلية في األراضي المقد ة ندوة حـو موضـوا (المـسيحية الصهيونية) تحدض فيها الق

عوض رلي

الملل

في بدايـة النـدوة لتعريـف الناس كاأفاً عن أهدافها والتي هي:

• تأمين الرفاس لبني صهيون.
• حماقة اليهود من أعداله .
• تحقيا النبوءات.
• الصالة من أج إ رالي .
• عم مؤتمرات في القدس مما قض أك ر من مسة آ ف أفص ك مرة.
• دعوة رؤ اء إ رالي

حتفا ته .

• دع إعادة بناء الهيك .
• مساعدة المهاجرين اللدد.
• تشليع الدو على نق

فاراته إلى القدس.

• احتفا ت بعيد الهيك .
الهدف الثاني  :الهدف السياسي :
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األصوليون الصهاينة والمتصهينون السيا يون في من لة(حمار المسيح) ،الذي قام بدورس في جلب اليهود إلى
ال ـ ــدقار المقد ـ ــة،

ـ ــتغالله وا

ـ ــتفادة م ـ ــنه ف ـ ــي دم ـ ــة الحـ ـ ــضارة الغربيـ ـ ــة ،و صوصـ ـ ـاً ف ـ ــي األو ـ ــاط

البروتستانتية في إنللترا ،وت ع هذا اللانب ك ير من السيا يين أم ـا بلفور الذي كان اهتمامه "بالصهيونية
بسبب ت ايد أهمية فلـسطين فـي المفطـا اإمبريـالي البريطاني وبسبب تصاعد اللو ال ـوري الـذي ـاد أوروبـا
والشرر العربي ،وقد كان بلفور يـر أن الصهاينة حماة ملتمع ذي تقاليـد دينيـة وعرقيـة تلعـ اليهـودي ريـر
المندمج قوة محافظة هاللة في السيا ة العالمية .
إن تلميـع أــتات اليهــود وإد ـاله إلــى فلســطين وتــوظيفه لفدمـة المصــالح الغربيــة ،تلع ـ العالقــة بينهمــا عالقــة
نفعية قالمة على المصالح ،وبد ً من تنصير اإ راليليين ،انـصبت جهـود الصهيونية المسيحية بعد قيـام إ ـرالي
على تحقيا األهداف التالية:
 )1تأكيد أرعية دولة ( إ رالي )على أ اس أنها جاءت تحقيقاً للنبوءات التوراتية.
 )2تأكيد حا (إ رالي ) في ك األراضي المحتلة بما فيها الضفة الغربية وقطاا ر ة.
 )3التأكيد على الت ام اإنليليين األصوليين بحماقة (إ رالي ) والوقوف بلانبها.
 )4التأكيد أن مدينة القدس ،تحت السيطرة اليهودقة ،هي محور عودة المسيح ال انيـة جغرافيـاً وتاريفياً ،وأن
المعبد اليهودي

بد أن ققام قب هذس العودة ،في مكان المسلد األقصى.

 )5التأكيد على أن اليهود ه أعب هللا المفتار ،وأن هللا بالتالي :يبارك مـن يبـاركه ويلعـن عنيه .
أمــا هــدف الغــرب الصــهيوني مــن دع ـ إ ـرالي  ،فقــد ت ـ ا تفــار عليــه ضــمنياً أنــه مقاب ـ دع ـ الغــرب المســيحي
إ رالي مادقاً ولوجستياً ،تعم (إ رالي ) على ا تي:
 )1إلهاء العرب بالن اعات ،وإقامة مؤ سات تابعة ومرتهنة للغـرب ،ممــا يــستدعي بــالعرب ا
الغربية وا رتماء في أحضانها ،مما يتوجب من الدو الغربيـة بالتـد
وأفكارها ومفاهيمها.
16

بـالق اررات العربيـة وبـ

ـتنلاد بالـدو
منظومتهـا

 )2التحرش بالدو العربية عسكرياً ،مما يؤدي به إلى ه ٍ
يمة حضارية أمام الهلمة الغربيـة ،ولتكـون الـدو
العربية وقاً راللاً لآل ت العسكرية الفالضة من مف ونها والقدقمة.
 )3ا تن اف الدو العربية لمواردها المالية ،وال ـروة النفطيـة والهيمنـة عليهـا ،لتكـون فــي آ ــر صـفوف الـدو
المتقدمة ،وتظ ضعيفة.
 )4كما تعم الدولة الوظيفة (إ رالي ) على نشر الفساد األ القي بين العــرب عــن طريــا تهريـب المفـدرات
واللن (السياحة) ،واإعالم الفا د والفاضح لتفديره ويسه تـوجيهه حسب المصالح الغربية.
هكـذا يتضـح تكامـ أهـداف المشـروعين فـي هـدف ا ـتراتيلي واحـد هــو إنهــاء الوجــود الحضـاري لألمـة
اإ المية وتفتيت احتما ت نهوضها (.(1

جذور نشأة المسيحية الصهيونية
ظهر تأثير التفسـيرات المشـيحانية فـي العصـور األولـى للمسـيحية ،وكانــت تأ ــذ طــابع يهـودي تـوراتي ( ،)2حيـ
أعطت انطباعها على حياة الرهبان في األديرة ،لدرجــة أنه ـ كــانوا يتحرقـون أـوقاً تحقيقـاً للنبـوءات التـي أدلـى بهـا
إأــعيا ،فهــذا ــاباس(439-531م) أحــد تالميــذ يوثيمــوس أراد ا ــتعمار الصــحراء تحقيقـاً لنبــوءات إأــعيا لتصــبح
عدن جديدة ،ويعتقد اباس هو ورهبانه بأن هذس المستوطنات المقد ة وف تُقرب موعد الفالص النهـالي الـذي
تنبـأ بـه األنبيـاء ،وأن المسـتفيد مـن الفـالص لـن قكـون الشـعب اليهـودي بـ المــسيحيين  ،وأن المــسيح (المــسيا (
وف قأتي في آ ر ال مان ليعيد بناء المدينة.

 )1فاخر أحمد شريتح ،الصهيونية المسيحية دراسة تحليلية
 )2مو وعة اليهود واليهودقة والصهيونية  ،عبد الوهاب المسيري ج  ، 1ص . 55
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وتشرح السيدة كارين أرمسترونج مـد قدا ـة أرض المسـيح(كلغرافية مقد ـة) باكتشـاف علـ ا ثـار لل ـ

بعـض

قدقســي الكتــاب المقــدس فــي منــاطا األرض المقد ــة (فل ــسطين المحتل ــة)  ،وقي ـ أنــه ت ـ اكتشــاف ج ــة نبــي هللا
ونقلـت إلـى القسـطنطينية ،ويـروي جيـروم كيــف اصـطفت اللمـاهير علـى جـانبي الطريـا أثنـاء نقـ عظـام
يو ـف ُ
النبي صومئي من فلسطين إلى العاصمة اإمبراطورية ،قالالً :إنه كانوا قشعرون كأنما كان النبي نفسه حاض اًر،
وكان ا

ـتيالء علـى هذس العظام المقد ة قم

الظفر بالتاريخ اليهودي القدق وضمه إلى المسيحية ،ا تناداً إلى

حلــة تقــو  :إنــه إذا كانــت الكنيســة هــي إ ـرالي اللديــدة حســبما تـ ع  ،فســوف يترتــب علــى ذلــك أن يــدفن هــؤ ء
القدقسون الذين ذكره الكتاب المقدس في األرض المسيحية ،فه ينتمون إليها أك ـر من انتماله إلى المـدن التـي
قسـ ــكنها اليهـ ــود الفونـ ــة ،وكانـ ــت التـ ــدابير القمعي ـ ــة الت ـ ــي لل ـ ــأ إليه ـ ــااألباطرة المسـ ــيحيون صوص ـ ـاً اإمب ارطـ ــور
جو تينيان( 527-565م) الذي أر أن القضاء علـى اليهـود واجـب محتـوم ،وكـان قـد أصـدر عـدة م ار ـي أدت
إلى حرمان الدين اليهـودي فعليـاً مـن مكانته باعتبـارس دينـاً مسـموحاً بـه قانونيـاً فـي الو قـات التابعـة لإلمبراطوريـة،
الكــن
كمــا حظــرت ا ــتفدام اللغــة العبريــة فــي ُ

والمعابــد اليهودقــة ،وكــان العــداء المســيحي لليهــود بلـ مــداس حي ـ

صــار التحــدي لهـ هــو إنشــاء األديـرة اللديــدة التــي تتضــمن فــي جوهرهــا عنصــر العــداء لليهــود ،وقــد اتضــح ذلــك
العداء ال رحلة الحج التـي قامـت بهـا اإمب ارطـورة يودوكيـا زوجـة ثيودو ـيوس ال ـاني فــي عـام 438م حيـ

أن

كـاهن ـوري يـدعي (بارصــوما) الـذي اأـتهر بأعمــا العنـف ضــد اللاليــات اليهودقـة فقتـ ك يـ اًر مـن اليهـود علــى
جب المعبد ،ورصت الشوارا و احات المدينة بل ـ ه كما أهدت أوروبا ال القرون الو طى و اصة القـرنين
ال الـ

عشــر وال اربــع عــشر أحــداض داميــة مــن ا ضــطهاد  ،ضــد اليهــود بســبب ــلوكه الشـرير وا ــتعالله علــى

األم  ،وكـان قكمـن أره في التلمود و حتقاره األريار من الشعوب .
ققــو ظفــر اإ ــالم ــان" :قــد حم ـ الملــوك والبابــاوات حمــالت أــديدة ضــد التلم ــود من ــذ القــرن ال ال ـ
وصدرت األوامر بإتالف نسخ التلمود في فرنسا في عهـد لـوي

عشــر

مـن ـنة 1226م حتـى 1270م كمـا حـدض ذلـك

في إنللت ار أقضاً نة 1290م ،حين أمــر الملـك بطـرد اليهـود عـن الـبالد بعـد أن اكتشـف حــيله ومكــره ومق ـته
18

لل ــشعب اإنلليـ ـ ي المســيحي  ،وظلــت إنللت ـ ار اليــة مــن اليهــود تقريب ـاً حتــى نهاقــة القــرن ال ــسادس ع ــشر ،فك ــان
التلمـود مصــدر احتقــار اليهودقـة للــدين المســيحي "فـاليهود فــي نظــر مسـيحيي أوروبــا ه ـ أعــداء وقتلتــه " ،لقــد كــان
للــدين اليهــودي األثــر فــي تحم ـ اليهــود ال ــضيا وا ض ــطهاد بصــورة إ قلابيــة ...وأن عــذابه هــو لملــد هللا" (،)1
ما قسمى عقيدة (ضد اليهود) والتـي تقـود مباأـرة إلـى

لذلك كان البابا جريلور العظـي (590-604م) قـد أ

مهاجمة اليهود بدنياً ،ألنه ل قكونـوا عمياناً عن ر الة المسيح مع علمه أنه المسيا ولكنه رفضوس ،لذلك قلــب
أن قعـاقبوا علـى جريمة صلب المسـيح ( ،)2كمـا ظهـرت ر ـومات علـى حـوالا الكنـال

والكاتـدرليات تر ـ اليهــود

علــى أــك العل ـ الــذهبي ،أو البومــة ،أو الحيــة ،وقــرب نهاقــة القــرون الو ــطى ص ــور اليه ــودي كإنســان نل ـ ،
اطئ ،هرطوقي ،و يبقى في حالة دهشـة دالمـاً وتالهـاً فـي األرض حتـى ملــيء المسـيح ال ـاني  ،وكـان الصـراا
الففي من قب اليهود  ،و العلني مـن قبـ النصـرانية  ،إلـى محاولـة كـ منهمـا ا ـتغال ا

ـر ،ويظهـر ذلـك فـي

محاولــة اليهــود ا نتقــام مــن النصــار ب ــإعالن نص ـرانيته فــي العالنيــة ليســتطيعوا التفريــب مــن الــدا

 ،وأــا

صـفوف الـشعب بــين الكنيــسة والدولـة بـالمؤامرات فكانـت الشـبكات اليهودقـة الففيـة تلتمــع وتفطــا لــذلك إلــى أن
أد لـوا الكالفينية فيها .
عن ذلك ققو عبد الوهاب المسيري" :األمر الذي دفع ك ي اًر من أثريـاء اليهـود إلـى التفلي عن اليهودقة واعتنار
المسيحية ،وتذهب بعض التقديرات إلى أن عدد المتنـصرين مـن اليهود في القرن التا ع عشر بل تسعة وعشرين
ألفاً ،أي ثل

يهود إنللت ار" ( ،)3مـنه اندر ـن الذي ترأس الما ونية نة 1717م وهو رلي

كنيسة بروتـستانتية

ا ـكوتالندقة فـي الظـاهر ويهودي في الباطن ) ،ونلسون روكفلر) أقضاً يهودي مستتر بالمسيحية ،أ ـ

للنـة

تـ ع مساعدة اليهود الذين قعتنقون المسيحية وأ ذ قلبي له من المسيحيين ما ً ،وينفقـه فـي ـبي اليهود
العازمين على الذهاب إلى فلسطين ،وتغلغ اليهود في جميـع نـواحي المـسيحيين فـي الغرب ،حتى احتلوا ك ي اًر

 (1االختراق الصهيوني للمسيحية  ،القس إكرام لمعي  ،ص . 85
 )2مصدر سابق  ،ص . 63- 62
 )3مو وعة اليهود واليهودقة والصهيونية  ،عبد الوهاب المسيري  ،ج  ، 4ص . 319
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من ك ار ي المعاهد المسيحية ،وأك ر من هذا أصبح يتفرج من معاهد اليهود الدينية ك ير من رجا الدين
المسيحي أقضاً  ،كما عم اليهود على إزالة مسؤوليته عن صلب المسيح من أذهان المسيحيين ،وفـا روا
باتفـاقه بذلك مع البروتستانت وك ي اًر من الكاثوليك ،وكما ورد في التقرير السنوي الذي قدمته اللمعيـة األمريكية
اليهودقة نة 1952م" :إن ا نتـصارات التـي حققناهـا فـي الـسنوات الماضـية و نة1950م أزالت ك إأارة
معادقة في الكتب الدينية المسيحية ،وكتب التدري

و

ـيما مـا يتعلا منها بقصة الصلب ...،فبفض جهودنا

المحقرة لليهود ،وقد
أصبح مسة وثمانون فـي المالـة مـن الكتـب البروتستانتية الياً من العبارات العدالية و ِّ
توصلنا إلى نتـالج مماثلـة فـي الكنال

الكاثوليكية .

كما ويذكر عبد الوهاب المسيري عدة أ ماء من اليهود المتنصرين كان له دو ار هاماً في السيا ة وا قتصاد
وكافة العلوم ،ولقد لعب اليهود المتنصرون فـي هـذس الفتـرة دو اًر كبي اًر في بلورة األطروحات الغربية األ ا ية
المتصلة باليهود واليهودقة

1
( )

.

كما عمدت الفطة اليهودقة حسب بروتوكو ت حكماء صهيون بالعم على تغيير العال األُممي (رير اليهودي)
وبتحريفه وتضليله عن دينه ،فإذا قاد األعمى أعمى م له فيسقطان معـاً في الهاوية  ،وكانت الفطة على أنها
ليست من عم اليهودقة المعاصرة ب هـي مـن ـال الكتب المقد ة التي يؤمن بها الملتمع الغربي المسيحي
المتدين ،كان ذلك حين ربطـوا العهـد القدق والعهد اللديد في كتاب واحد ،والذي كان موضع القدا ة لد
البروتستانت في بريطانيـا وأمريكا وبعض البلدان األ ر  ،فتتلقى األجيا هذس العقيدة على أن اليهود ه ميـراض
األنبيـاء والشعب المنتفب من قب هللا ،فهو أعب ربوبي ـماوي  ،هكـذا ينـشأ جيـ مـن أتبـاا البروتستانت
تتفمر في عقله الفكرة التي صارتها التوراة العنصرية المقامة على أ اس وعـد هللا إبراهي ) عليه السالم )
بامتالك األرض المقد ة.

 )1مو وعة اليهود واليهودقة والصهيونية  ،عبد الوهاب المسيري  ،ج  ، 5ص . 364
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كما عملت اليهودقة على إنتاج الما ونية لتكون األداة التـي يـستعينوا بهـا حتـواء المسيحية وتدميرها من الدا
و محوا للكهنة بد و الما ونية تحت ا

التنوير واإفـراج عن اإنسان من الوصاقا التي فرضها هو على

نفـسه فانتـشرت الحريـة والن عـة اإباحيـة اإلحادقة ،وظهرت طالفة من أتباا الما ونية وه في األص تالميذ
اليهودقة التلموديـة ،وقـد أأار الباح ون المسيحيون إلى محاولة اليهود للسيطرة على العقلية المـسيحية وأطلقـوا
عليهـا ظاهرة تهويد المسيحية ،اصة فيما يتعلا بطبيعة القضية الفلسطينية من الناحية الدينية ،وكـان التركي
على التحرر من لطان الكنيسة ،وحين انتهت السلطة العليا في فرنسا إلى نابليون انته اليهود الفرصة وأ ذوا
في ا تصا به عن طريا مستشاريه من اليهود.
وقد اعتمدت التوراة العبرية  ،بعد أن أد لت عليها بعض التغييرات من الملك هنري ال امن ،ملك إنكلت ار عام
1538م بترجمة التوراة للغة اإنللي ية التـي أُطلـا عليهـا (التـوراة الوطنية إنكلترا) .وبذلك صار التاريخ اليهودي
ضمن ال قافة المسيحية في أوروبا صوصاً بـين أتباا المذهب البروتستانتي  ،حتى أنه وصفوا (بالمتهودين)
بسبب معتقداته أحيانـاً ،وبـسبب قيامه بتقليد الشعالر اليهودقة بد ً من المسيحية أحياناً أ ر  ،إذ قاموا
با تفدام العبريـة فـي طقو ه وتالوة تراني الصالة وعم يوم السبت عطلة بد ً من األحد (..(1
وكان ا ت ا الدين والتاريخ في األدب الالهوتي المسيحي لي

للعبادة و دلي علـى وحدانية هللا وربوبيته في

تسيير تاريخ البشر حسب إرادته ،وإنما نحيـازس العنـصري حـسب هو أعب إ رالي العرقي المنتفب ليكون
الـرب إلى جانبه ضد باقي البشر ،وا تكما ً لذلك ا تمر بول

الطر و ـي (أاؤو ( بنف

النهج حي

حلت
ِّ

روح الـرب يـسوا عليـه ثـ رادرته ،وصار قكرز بشارته من إلهامات فكرس اليهودي الفريسى التوراتي ألنه ل يبـين
لنـا فر األعما ممن تلقى بول
الالهوتي قعتقدون أنه لي

مبادئ المسيحية التي دونها في ر الله األربعة عشر ،ولع ُكتَاب التاريخ

في حاجة إلى التلقي نتقاله من مرتبة الكفـر إلـى مرتبـة الر

 )1المسيح اليهودي ونهاقة العال  ،السيد رضا هال  ،ص . 76
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في المسيحية ،فصار

للتعل والد ار ة ،ولبول
ملهماً ينطا بالوحي و حاجة ِّ

هـذا أـان في المسيحية فهي تُنسب إليه أك ر مما تنسب

ألحد واس ،وقد تبع المـسيحيون طـاس وتـأثروا بأعماله واحتذوا حذوس ،واعتبروس القـدوة األُولى .
ومن المعلوم أن بول

أعطى المسيحية صبغة يهودقة  ،فأص فكـرة مـارتن لـوثر كانت من بول " ،فكان بول

بإعادته (تهويد المسيحية) هو اللد األكبر لك عقالد السيطرة التي بدأت في القسطنطينية بربا الكنيسة بالسلطة
منذ القرن الرابع ،ث الحروب الـصليبية ومحـاك التفتيش  ،ث ا

تعمار الذي انقلب إلى تبشير ديني  ،فال مح

للحيرة إذا قلت أن الحقيقي للمسيحية الحاضرة هو بول  ،ذلك الشاب الطر و ي من با بنيامين ،ومـن
مـذهب الفريسيين وتلميذ أحد علماء الدهر ،عضو ملل
محو ا

عيسى وأتباعه من األرض"  ،ولما كان بول

انهدرين المدعو عمالي  ،..الذي كان قلتهـد في
يهودقاً متعـصباً ثـ انتقـ إلـى المسيحية مما جعله قفرغ

ما في عقله التوراتى من أفكار ،مما أد إلي ت اوج العقيدة اليهوديـة مع العقيدة المسيحية الناأئة ،فألبسها ثوب
مسيحي يهودي.
لذلك نلد المسيحيين اليوم يؤمنون بالكتاب المقدس الـذي يـشم التـوراة واألناجيـ ور ال الر  ،وتُسمى التوراة
بالعهد القدق  ،وتُسمى األناجي ور ال الر

بالعهـد اللديـد ،ومن العهد القدق قعرفون أ بار العال في عصورس

األولى ،وأرالع اليهود ا جتماعية والدينيـة ،وتاريخ نشأته والنبوءات السابقة له  ،والبشارات بالنبيين الالحقين،
وبالمسيح أو المسيا القـادم ،ومنها قأ ذون بعض الطقوس الدينية كم امير داود ونشيد األناأيد ،ولهذا تأثر بعض
النـصار

منه بصيارة حا امات وكهنة اليهود المليئة بالطالفية والشوفينية من ال فقرات العهد القدق .

هذس التر بات انتقلت إلى األجيا الالحقة ،فكانت فكرة الفوقية والشوفينية تظهر علـيه مما عرضه

نتقادات

األم  ،وأدت إلى نتيلة عكسية عملـت علـى اضـطهاده مـن قبـ ا أوريين والبابليين والرومان من بعده ،
عقوله للعودة إلى الوطن وانتظار المليء المنقذ،

وتشتته في األرض ،مما عم على بناء أحـالم له دا

ويظهر هذا في توراته (اإصـحاح ( 15من فر التكوين نقرأ" :في ذلك اليوم قطع الرب مع إبراهي مي اقاً قالالً:
 ..لنسلك أعطـي هذس األرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات ،وتقو مملكة داود يتحقا وعد الـرب
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ويغرر اليهود في السمن والعس جنة هللا على األرض ث قعصى بنو إ رالي ربهـ ويعبـدوناألصنام ويتمردون
فتن

لعنة اإله عليه ويشتته بين الشعوب ،ومع اقتـراب ال مـان تعـود نبوءات التوراة لتلمع أعب إ رالي "

 ،ويكم أأعيا نبوءاته (فـي ا صـحاح( 11فيقـو "  :ويكون في ذلك اليوم أن قلمع الرب جميع المشتتين
والمنفيين من أبناء إ ـرالي ويهـوذا مـن أربعة أطراف األرض لينقض اللميع على أكتاف الفلسطينيين رربا
وينهبون بني المشرر معا " .
ونلد ظهور فترة العودة والمليء ال اني للمنقذ المنتظر جلياً مـن ـال المتـصوفين اليهـود المتأملين بن و
النبي (إيليا) من السماء ،وبعد هالكه على يد نبو ذ نصر(بفت نـصر) ـنه  720ر م  ،أصبح التقليد
اليهودي الصوفي المعروف بـ (القبالنية ( ( ،)1الو يلة لنشر هذا النوا من الالهوت الرؤيوي وتأثيرس على
الشعوب المحيطة به  ،فهذا بابـا رومـا نفـسه ا ـتقب الماأيح داود الرؤبيني نة 1524م ،ومن بعدس إ حار
لوريا(1534-1572م) واضع القبـا س اللوريانية  ،و(جاكوب حاليفي) الذي عاش في أ بانيا أحد القبالنيين
األوال الذين تبنـوا هـذا الموقف وانتشر أتباعه في جماعات صغيرة في أنحاء أوروبا وفلسطين ،الذي أثر على
علمـاء الفلسفة اإنسانية المسيحيين أم ا جوهان

ريفلين وهيلو ررونيوس ،ومن المعاصرين مـارتن لوثر،

وكان التأثير األكبر من اليهود المتنصرين الذين اهموا في نق األفكار القبالية ،ث انـض إليه العديد من يهود
المارانو ،وكان من أه م اركـ الفكـر القبـالي المـسيحي لألكادقميـات األفالطونية في فلورنسا ،ويمكن القو بأن
القبا س المسيحية برزت في القرن الفام

عشر فـي محاولة لتنصير اليهود عبر التوفيا بين أفكار القبا س

اليهودقة والعقالد المـسيحية .ققـو عبـد الوهاب المسيري" :يذهب بعض المؤر ين إلى أن القبا س المسيحية ثمرة
احتكاك الفكـر الـديني المسيحي بالفكر الديني اليهودي الذي يطرت عليه القبا س ،وأن الفكر الديني اليهودي
أثِّـر فـي المسيحية ،و أك في أن م

القبـالي بـين المسيحيين ،
هذا ا حتكاك كان له األثـر فـي أـيوا الفكـر ِّ

ومع ك رة حركات الدج في العصور الو طى انتـشرت األفكـار المـشيحانية ،وكان أبرزه حركة الماأيح
(1القبالنية :فلسفة دينية يهودقة رية ،انتشرت بين يهود أوروبا في القرن السادس عشر ويهود أرر أوروبا في القرن ال امن عشر .
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اليهودي الدجا أبتاي تسفى (1626-1676م) الذي قعتبـر أهـ ماأيح يهودي في العصر الحدي

وتبعه

أعداد ضفمة من أعضاء اللماعات اليهوديـة .

الـفـص ال اني

أبـرز مفـكري الصهيونية المسيحية
كان التأييد للفكرة الصهيونية منذ البداقة بين من ه رير اليهود ،أكبر بك يـر منـه فـي األو اط اليهودقة،وتطورت
في عصور حقة ،حي

ناد أقطاب الرأي العالمي بإعادة الحـا لليهود ليأ ذوا مكاناً بين الشعوب ،متساوية

مع باقي البشر ،فقد كانت الصهيونية بالنسبة للمسيحيين كما لليهود بم ابة تحقيا لنبوءة توراتية مقد ة ،تلمع
أتات اليهود من أطراف األرض وا تفدم القساو ة المسيحيين هذس النصوص قب

مسين نة من ظهور

الـصهيونية اليهودقة وفي القرن التا ع عشر ت ايد التعاطف مع اليهود في بريطانيـا والو يـات المتحـدة ،فانبر
أدباء وصحفيون وفنانون و يا يون ،لترويج دع عودة اليهود إلى وطنه القدق  ،ومن أه هذس الشفصيات
التي أثرت في الصهيونية المسيحية وعملت في دمة اليهود :
 .1جيمس بلفور :
يا ي بريطاني عاش نة(1848-1930م) ،قعتبر مـن أركـان حـ ب المحـافظين ،صاحب التصريح
ا

"تلقي بلفور تعليماً
تعماري المشئوم بما قسمى(وعد بلفور) عام 1917م  ،ققو الدكتور المسيري عنه ِّ " :

دينياً من والدته في طفولته ،وتـشبع بتعـالي العهـد القـدق  ،صوصاً في تفسيراتها الحرفية البروتستانتية ،وترجع
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رؤية بلفور لليهود متأثرة بالرؤية األلفيـة ا
بالفالص"

ترجاعية التي تراه باعتباره أعباً مفتا اًر ،وملرد و يلة للتعلي

1
( ).

وكانت تلك من أبرز معتقداته التي ورثها منذ طفولته ،وتربى عليها في إحد الكنـال

اإنليلية السكوتالندقة.

ققو عنه بترررون في كتابه إ رالي في العق األمريكي" :لقـد كـان بلفور أك ر فهماً من هرت

للطموحات

الصهيونية"  ،وقد أصدر وعدس المـشئوم فـي  1917\11\2م في عهد حكومة لويد جورج .
وقد ا تمر بلفور في دع الصهيونية لمدة طويلة  ،وكان قد كتب في مذك ارتـه عـام 1919م" :إن الصهيونية
واء كانت على صواب أم ضال  ،و واء كانت يـ اًر أم أـ اًر  ،قد تأصلت وتلذرت عبر تقاليد قدقمة ومصالح
راهنة.
وفي نة  1922م ألقى طابا في ملل

اللوردات البريطاني قح

فيه بريطانيا على قبو فرض ا نتداب على

فلسطين ،كما أارك فـي افتتاح اللامعة العبرية عام 1925م وكان بلفور قد وصف اليهود بأنه (أك ر أعوب
البـشرية (نبوراً منذ إرريقي القرن الفام

قب الميالد"  ،و لذلك حينما اجتمع عـام 1906م مـع الـ عي

الصهيوني اليهودي واي مان في فندر مانشستر ،أكد له ضرورة أن تقدم المسيحية كـ قـدراتها إلى اليهود لتحقا
فرصة العودة إلى وطنه (.)2
 .2اللوردًشافتسبريًالسابعً(1885-1801م(ًً:
قعتبر اللورد أافتسبري مؤ

الفكر الصهيوني ،الذي طالـب بتـوطين اليهـود فـي فلسطين بحي

تح أوروبا

مشكلتها اليهودقة عن طريا التفلص منه كفـالض بـشري فيهـا ،ولتكون قاعدة لال تعمار والحضارة الغربية في

 )1مو وعة اليهود واليهودقة والصهيونية  ،عبد الوهاب المسيري  ،ج  ، 6ص . 84
 )2دراسة تحليلية للصهيونية المسيحية فاخر أحمد شريتح  ،ص . 110
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1
طلا علـى اليهـود تعبيـر(أـعب
قلـب الدولـة الع مانيـة ،وتكللت جهودس الصهيونية بالنلاح( ) ،وكان أافتسبري ق ْ

هللا القـدق (ويعتبره مفتاح الفطة اإلهية لمليء المسيح ثانية ،واألداة التي من اللهـا تتحقـا النبـوءة التوراتية،
و أر أن اليهود ه األم في الص المسيحيين و  ،لذلك طرح مشروا توطين اليهود في فلسطين إلى و ازرة
الفارجية البريطانية  ،و"المه أن اللـورد أافتـسبري أطلـع اللـورد بالمر تون زوج حماته على الم اقا السيا ية
لفلسطين اليهودقة  ،وبناء على إلحاح أافتسبري عى بالمر تون إلى فتح قنصلية بريطانية في القدس  ،وقد
ترأس اللورد أافتسبري عام 1850م جمعية التبشير المنبر األ ا ي للمـسيحية الصهيونية ويتبعها اثنان وثالثون
فرعاً في لندن والقدس وريرها (.)2
 .3القس وليام هشلر (: )1931_1845
صهيوني مسيحي ولد في الهند حي

كان أبوس قعم مبش اًر مسيحياً إنليلياً .عم عام 1871م مبش اًر في

نيليريا ،ث عم عام1874معلماً ألطفا فريدريك دور بادن األعظ ع القيصر فيلهل ال اني قيصر ألمانيا.
اأترك هشلر عام 1882م في اجتماا عقدس بعض المسيحيين المرموقين لمناقشة إمكانية توطين المهاجرين من
يهود اليدقشية في فلسطين ث ارتح إلى القسطنطينية حامالً ر الة إلى السلطان الع ماني من الملكة فيكتوريا
تطلب فيها السماح بتوطين يهود رو يا في األراضي المقد ة .
تعرف إلى هرت

من كتابه دولة اليهود وهو واعظ بالسفارة البريطانية في فيينا ،فأر

طاباً إلى دور بادن

يوصيه فيه هذا الكتاب قالالً" :إنه أو محاولة عملية وموضوعية وجادة لتعلي اليهود كيف يتحدون من جديد
لتكوين أمة في أرض الميعاد التي وعده اإله بها " .وبعدلذ كرس هشلر جهودس إقامة عالقة بين هرت
من دور بادن والقيصر.

 )1موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية  ،عبد الوهاب المسيري  ،ج  ، 8ص . 80
 )2الصهيونية المسيحية  ،محمد السماك  ،الطبعة الرابعة .
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ٍ
وك ِّ

وثمة بعد آ ر لصهيونية هشلر ،فقد كان مولعاً بالحسابات الرامية إلى تحديد اقة العال وبداقة العهد الذهبي
األلفي وتحو اليهود إلى المسيحية .وقد ضمن هذس الحسابات كتابه ا ترجاا اليهود لفلسطين حسب تعالي
األنبياء ( ) 1884ومن ال حسابات األرقام وما تصورس من قوة الحروف الرقمية في بعض النبوءات التوراتية
والقبالية ،توص إلى أن عودة اليهود تكون بين عامي  1897و . 1898وقد كتب مقا ً مطو ً في جريدة
فيلت الصهيونية حو ا تنتاجاته النهالية والحا مة عن الفالص األبدي الوأيك ،وأكد اقتناعه بأن الصهيونية
هي الح النهالي للوصو إلى الفالص.
حضر هشلر المؤتمر الصهيوني األو ( ، ) 1897وأكرس هرت
 1898م حي

علناً على هذا ث

اف ار وياً إلى فلسطين عام

قابال قيصر ألمانيا وقدم له هشلر ألبوماً مصو اًر عن المستوطنات اليهودقة .وقد فشلت جهود

هشلر للو اطة بين هرت

وألمانيا نظ اًر للعالقة الوثيقة والتحالف القال بين اإمبراطورية الع مانية واأللمان .ومن

ث  ،فقد أراد إقامة جسر آ ر بين الصهاينة وبين الحكومات األوربية ،فحاو تنظي مقابلة لهرت

مع قيصر

رو يا (عدو الع مانيين اللدود) من ال أقيا زوجة القيصر .
كان قحتفظ في مترله بمتحف صهيوني من مقتنياته عربة مونتفيوري ،وبعد موته أوصى بالمتحف لمتحف
(أرض إ رالي ) وقد ت ْنق المتحف وعرض في القدس.
ونالحظ أن هشلر هو التلسيد الكام للفكر الصهيوني ذي الديباجة المسيحية ،فتربيته المسيحية القبالية تلعله
قعتقد في القدرة السحرية لألفكار ،وضرورة التنفيذ الحرفي للنبوءة ،فالعهد القدق

قحوي صو اًر ملازية أو ملاز،

وإنما هو نص مقدس بد من تنفيذس حرفياً ،وكان اهتمامه باليهود من قب الفطوات التمهيدقة للتفلص منه ،
ويفلصه من الشر الكامن فيه عضويا
فالبد من عودت إلى أرض الميعاد ليأتي المسيح ثاني ًة ِّ
 .4تشارلز سكوت (: )1932 -1846
 )1مو وعة اليهود واليهودقة والصهيونية  ،عبد الوهاب المسيري  ،ج  ، 6ص . 257 -256
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1
( ( .

صهيوني رير يهودي وصحفي بريطاني ولد في ا كتلندا ،وكان قمتلك صحيفة المانشستر جاردقان ويعم رليساً
لتحريرها ،وكان عضواً ليبرالياً في البرلمان () 1906 -1895قاب اي مان عام  1914وقدمه للويد جورج
وهربرت صموي وعدد آ ر من السا ة البريطانيين ،ومن ث فقد اعد واي مان وأصدقاءس في مداو ته مع
الحكومة البريطانية التي أدت إلى صدور وعد بلفور(.)1
وهربرت صموي وعدد آ ر من السا ة البريطانيين ،ومن ث فقد اعد واي مان وأصدقاءس في مداو ته مع
الحكومة البريطانية التي أدت إلى صدور وعد بلفور(.)2
 .5هنري فينش ( : )1558-1625
صهيوني رير يهودي ا تفدم ديباجات مسيحية .عضو في البرلمان البريطاني ،وقانوني بارا .كان مهتماً جداً
بالد ار ات الدينية ودرس العبرية بتعما  ،من كتاباته رير المتصلة بالقانون كتاب أرح نشيد األنشاد عام
 1615الذي ناقش فيه ما أ ماس " أورألي اللديدة " وكتب في عام  1621أحد كال يكيات الصهيونية
المسيحية وهو كتابه المعنون ب ا

تعارة العظيمة للعال أو دعوة لليهود حي

دعا اليهود إلى التمسك بحقه

في األرض الموعودة وطالب الملوك المسيحيين بأن قصغوا إلى مطالبه وير لوه إليها .واأترط لتحقيا هذا أن
يتحو اليهود إلى المسيحية.
وقدم فنش تفسي اًر حرفياً لنصوص العهد القدق وأعاد تعريف إ رالي  ،فتفلى عن التفسير المسيحي بأن إ رالي
هي مفهوم روحي وطرح مفهوماً عرقياً ("إ رالي التي انحدرت من صلب قعقوب") .وقد أثارت تلك ا راء انتقاداً
أديداً وأدت إلى لنه مع ناأر الكتاب حتى تنصال من هذس ا راء واعترفا بفطئهما .وقد اعتبر الملك جيم

 (1موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية  ،عبد الوهاب المسيري  ،ج  ، 6ص . 257
 (2موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية  ،عبد الوهاب المسيري  ،ج  ، 6ص . 257
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األو أن هذا الكتاب إهانة للذات الملكية .ولنا أن نالحظ أن بنية أفكارس قبالية تماماً وتبح
العال من اليهود من أج

في كيفية تفليص

لا العال اللديد والتمهيد لعودة المسيح والعهد األلفي ال اني (.(1

 .6فيليب دي النجالري ( :) 1656-1717
صهيوني رير يهودي ا تفدم ديباجات مسيحية وعلمانية ،وهو جن ار فرنسي مغامر كان قحل بإقامة دولة
يهودقة .وقد َّ
تقلب دي نلالري في الليوش األوربية ففدم تحت إمرة النمساويين ث البولنديين بعد أن عم في
جيش فرنسا ،ث قدم عام  1716عرضاً لألتراك (من ال

فيره في هاي وبولندا) بأن ققود جيشاً من

الحلاج المتنكرين إلى روما ث ققتح الفاتيكان ويلقي القبض على البابا ويسل روما لألتراك .ومقاب ذلك ،قأ ذ
أحد ج ر البحر المتو ا التي كانت تحت يطرة األتراك (أو فلسطين األرض المقد ة إن أمكن) من أج
توطين القبال اليهودقة المبع رة والتالهة في هذس األرض .
وقد ناأد دي نلالري التلمعات اليهودقة في أمستردام وهامبورج والطونا وريرها من المدن التلارية في أوربا
تعبئة وتلهي جيش من  10آ ف رج  .وقد أُعلب القبالي ألكسندر و كند المت ي هذا المشروا وعرض
على دي نلالري أن قصير أمين

انة مشروعه المسمى "الحكومة الدينية للكلمة المقد ة" .

وفي عام  ، 1716أُلقي القبض على دي نلالري بالقرب من هامبورج ،وحوك في فيينا حي

مات في لنه.

وتوضح يرة حياة هذا الرج فكرة ا رتباط بين األفكار القبالية والمشيحانية من جهة والترعات ا
والمادقة .

2
( (

تعمارية

.

 .7تشارلز تشرتشل ( : )1807-1869
ضابا إنللي ي صهيوني من أوال من دعوا إلى عودة اليهود إلى فلسطين .وهو من أ رة تشرأ اإنللي ية
الشهيرة التي عملت في دمة التاج البريطاني فترة طويلة ،واء في الليش البريطاني أو في أركة الهند
 (1مرجع سابق  ،ص . 238
 )2مو وعة اليهود واليهودقة والصهيونية  ،عبد الوهاب المسيري  ،ج  ، 6ص . 239
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الشرقية.
ولد في مدراس بالهند عام ، 1807والتحا بالليش البريطاني منذ أبابه المبكر و دم في البرتغا وإ بانيا في
الفترة بين عامي  1827و  1836حي

أارك في الحروب األهلية التي اندلعت في أبه ج يرة أيبريا ،وترَّقى

في لك اللندقة ريعاً.
وتم ِّ أفصية تشرأ وحياته الصا بة نموذج عصرس أصدر تم ي  ،حي

ا تلطت األحالم ا

قحقا أحالمه وطموحاته المشيحانية ا
بالرؤ المشيحانية  ،ولكن ل قكن بإمكان تشرأ أن ِّ

تعمارية والدولة

تقرار في الشرر ومواصلة

اإ المية الع مانية ما زالت موجودة وقوية إلى حدما .إ أن هذا ل قمنعه من ا
محاولة لعب دور دا

تعمارية

في يا ته .

واللدير بالذكر أن الصهاينة المحدثين قعتبرون تشرأ أحد ا باء األوال للحركة الصهيونية ،وهو بالفع كذلك،
ففطبه وكتاباته تض ك أبعاد الفكر الصهيوني ،أما تحركاته الدبلوما ية فتحم ك
الصهيونية فيما بعد ،من إدراك ضرورة البح

مات التحركات

عن راا ا تعماري للمشروا الصهيوني إلى ضرورة ضرب الدولة

الع مانية .كما أنه أدرك الطبيعة الوظيفية للدولة الصهيونية ،وضرورة محاولة ا

تفادة من األقليات في

المنطقة ،وأدرك أقضاً ضرورة أن قكون هناك صهيونيتان :صهيونية ا تيطانية وصهيونية توطينية

1
( )

.

 .8وليام بالكستون ( :)1841-1935
صهيوني رير يهودي ،قستفدم ديباجات مسيحية وعلمانية ،وهو رج أعما أمريكي من أيكارو .أنفا الماليين
على التبشير ،وت ع حملة لعودة اليهود إلى فلسطين تمهيداً لعودة السيد المسيح وبداقة العهد األلفي الذهبي.
وكان لكتابه قسوا قادم عام  1878أثر كبير في األو اط الشعبية البروتستانتية األمريكية اإنليلية ،وكان من
أك ر الكتب رواجاً إذ بيع منه أك ر من مليون نسفة وترج إلى  84لغة منها العبرية .وكان عدد ال عماء
 )1المرجع السابا  ،ص . 250-247
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المسيحيين الذين أثار الكتاب انتباهه قفور عدد من أثَّر فيه أي كتاب آ ر نشر طوا عشرات السنين .وتعود
أهمية بالكستون إلى أنه نق الصهيونية ذات الديباجة المسيحية من عال التبشير والعقيدة إلى عال الممار ة
السيا ية .
زار بالكستون فلسطين عام  1889/1888ونظ بعدلذ اجتماعاً يهودقاً مسيحياً من أج نشر األفكار الصهيونية
وأر

عام  1891مذكرة التما اً إلى الرلي

هاريسون بعنوان "فلسطين لليهود" قح ه فيها على إعادة فلسطين

لليهود باعتبار أن هذا هو الح الرليسي لمشكلة مذابح واضطهاد اليهود في رو يا القيصرية وت اح المهاجرين
اليهود في البالد األوربية .وقد طلبت المذكرة من الرلي

األمريكي أن قستفدم و اطته مع الدو الغربية والدولة

الع مانية لعقد مؤتمر دولي لمناقشة حا اليهود في فلسطين .وقد وقع على ا لتماس  413أفصية يهودقة
ومسيحية مرموقة في الو قات المتحدة .ويعدهذا بداقة تشكي جماعة الضغا الصهيونية في الو قات المتحدة،
ومما له د لته أن صهيونياً رير يهودي هو العق المدبر وراءها .وقد احتج الحا ام اإصالحي إمي هيرش
على هذا ا لتماس وأعلن أن اليهود المحدثين
بالكستون عام  1916مذكرة مماثلة للرلي

يودون أن قعودوا إلى فلسطين ليكونوا أمة يهودقة .وقد أر
ويلسون .واأترك عام  1918في مؤتمر اتحاد الصهاينة

األمريكيين في فيالدلفيا ،الذي أعلن أن بالكستون هو "أبو الصهيونية" .وقد كان أعضاء المؤتمر محقين تماماً
في ذلك ،فنشاطه الصهيوني قسبا نشاط هرت

ير
ومؤلفاته ك ا

1
( ).

 .9القس جيري فولويل :
ظهر الق

جيري فالوي راعي كنيسة توماس رود المعمدانية في فرجينيا ،وهـو أحـد أبرز قادة التيار المسيحي

الصهيوني واليمين المسيحي المحافظ ،وهو أقضاً رج ديـن إنليلـي متعصب ،ظهر في أوا ر الفمسينات،
ولكنه د

معترك الدين السيا ي في أوا ر الـستينات ، ،باعتبار عام 1967م نقطة تحو صهيوني لواقعية

 )1مو وعة اليهود واليهودقة والصهيونية  ،عبد الوهاب المسيري  ،ج  ، 6ص . 256
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النبوءات التوراتية اإنليلية من ال ب

البرنامج الديني المسيحي( اعة من إنلي زمان) ،عبر محطات التلف ة

التي ا ـتفدمها كقاعـدة مبدلية لتكوين(األرلبية األ القية) لبناء جذور اليمين المسيحي اللديد في التيليلليكاني
(البـرامج الدينية التلف يونية ) ويت إذاعته من ثالثمالة واثنين وتسعين محطة تلف يونية ومـن مـسمالة محطة
إذاعية ك أ بوا ،كما قعم على تنظي رحالت إلى (إ رالي ) للمسيحيين الذين ولدوا مـن جديد كما قسميه .
ويعتبر فالوي أو رج دين يا ي قلاهر بالقو أن "دع الو قات المتحدة األمريكيـة إ رالي لي

من أج

مصلحة إ رالي  ،ولكن من أج مصلحة الو قات المتحـدة األمريكيـة نفسها  ،هذا "وقد اعتبر دع إ رالي لي
كمفتاح للنبوءات التوراتية فحسب ب عالمة علـى مباركة هللا ووفاء لشعب هللا ،ودعمه إ رالي رير مشروط،
ويعتبر أن إ رالي هي ا الدفاا األمريكي في الشرر األو ا .
وبل منه أن تطاو على ا

الم وأفص ر و هللا فقا في حدي ه التلف يوني ذالع الصيت" :إن يدنا محمد

عليه الصالة والسالم إرهابي"  ،كما وصفه بأن له عينين زالغتين لمتطرف ،وأنه قات .
وقا

يوجد أىء ا مه فلسطين و يوجد فلسطينيون ،فه قمكن أن قعيشوا في الدو الملاورة .

ويؤكد فولوي أن المسيحيين واليهود ضد المسلمين؛ ألن اليهود أعب هللا المفتار،وعودة المسيح مرتبطة بإقامة
دولة اليهود من البحر المتو ا إلى الفرات ،وهذا يكون مقدمة لمعركة هرملدون التي يهلك فيها ثل ا اليهود
ويتحو ال ل
هرملدون

1
( )

الباقي إلى المسيحية  ،وهو مؤيد للحرب على العرار كتوطئة لنهاقة العال أي تمهيداً لمعركة
.

أهم الرؤساء األمريكان الذين يعتقدون بالصهيونية:
 )1الرئيس وودر ويلسون ( :)1913-1921
 )1د ار ة تحليلية للصهيونية المسيحية  ،فا ر أحمد أريتح  ،ص . 113
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ل قكن لد وودرو ويلسون أدنى أك أن هللا قد أ تار أمريكا وا تـارس هـو أفـصياً للشفاعة للبشرية و الصها،
وكان الرلي

ويلسون قعم لتحقيا نبوءاته التوراتية بنـاءاً علـى إقمانه الديني البروتستانتي حي

ربيب بيت القسي

كان ققو " :إن

ينبغي أن قكون قاد اًر علـى المساعدة في إعادة األراضي المقد ة ألهلها" ،وأنه أُعطي الفرصة

وطنا قومياً في فلسطين
التاريفية لفدمة رربـات هللا بتحقيا العودة لصهيون ،كما أعلن عن تأييدس لمنح اليهود ً
عشية صـدور وعد بلفور ،وقد بع

بر الة إلى الحا ام تيفان واي  ،قعلن فيها عن مباركته و رورس بالتقـدم

الصهيوني في الو قات المتحدة وفي البلدان الحليفة بعد تصريح بلفور .
 )2الرئيس هاري ترومان ( :)1945-1953
هو (قورش العصر الحدي ) قامت في عهدس دولة صهيون  ،وقد اعتـرف بهـا بعد دقيقة من إعالن قيامها في
 14مايو /أقار 1948م ،قب أن تطلبه ر مياً وقب انتهاء ا نتداب البريطاني بعشر اعات ،متحمالً األعباء
العسكرية وا قتصادقة لتنفيذ هذا األمر ،وكان ميا ً حسب المؤر ين إلى إنشاء دولة اصة لليهود ،وبل نفوذ
اللوبي اليهودي فـي عهدس مبلغاً كبي اًر ،حي

كان ترومان صهيونياً أك ر من اليهود حي

تربى على تعـالي

الكنيـسة المعمدانية التي تتبع مذهب العصمة الحرفية في تفسيرها للكتاب المقدس ،وعندما قدمه ايدي جاكوبسون
إلى عدد من الحاضرين في معهد هوتي يهودي ،وصفه بأنه الرج الـذي ـاعد على لا دولة إ رالي  ،فرد
عليه ترومان بقوله :وماذا تعني بقولك اعد على لـا ؟ إننـي قورش  ..إنني قورش .
 )3الرئيس دوايت إيزنهاور ( :)1953-1961
يذكر المؤر ون أن أي نهاور لما أصبح رليساً للو يـات المتحـدة أمـر عـام 1954م بإصدار ُكتيب عن إ رالي
و يا ة أمريكا نحوها ،جاء فيه أن "إ رالي ولـدت بعـد الحـرب العالمية ال انية وقامت لتعيش مع ريرها من
الدو التي اقترنـت مـصالح الو يـات المتحـدة بقيامها . ،كما كان ا لت ام األمريكي الديني تلاس إ رالي في
عهدس واضحا عبر عنه جون فو تر دا س وزير الفارجية األمريكي في عهدس حي
بنـاي بري

أدلى بتصريح ،أمام جمعية

( أبناء العهد ) بتاريخ  8مايو 1958م قا فيه" :أن مدينة الغرب قامت في أ ا ها علـى
33

العقيدة اليهودقة في الطبيعة الروحية لإلنسانية ،لذلك قلب أن تدرك الدو الغربية أنـه يتحـت عليها أن تعم
بع م أكيد من أج الدفاا عن هذس المدينة التي معقلها (إ رالي )" .
 )4الرئيس ليندون جونسون (:)1963-1973
ـسل مقاليد الرلا ة ،ففي عهدس
عرف عنه بدفاعه المستميت عن الدولة العبرية منذ كان في الكـونغرس وحـين ت ِّ
حصلت إ رالي على صفقات كبيرس من األ لحة الهلومية والمعـدات الالزمة للحرب اإلكترونية التي بفضلها
تمكنت من ه يمة الليوش العربية عام 1967م ،وهناك تصريح للونسون ،أدلى به في بتمبر 1968م أمام
جمعية بناي بري

(أبناء العهد) قـا فيـه " :إن بعضك  ،إن ل قكن كلك  ،لدقك روابا عميقة بأرض إ رالي

م لـي تمامـاً ،ألن إقمـاني المسيحي ينبع منك  ،وقصص التوراة منقوأة في ذاكرتي ،تماماً م

قصص الكفـاح

البطـولي ليهود العصر الحدي  ،من أج الفالص من القهر وا ضطهاد"  ،وفي دفاعه عـن الصهاينة ققو :
"أنا مستعد للدفاا عن ( إ رالي ) تماماً كما يدافع جنودنا عن فيتنام"
 )5الرئيس ريتشارد نيكسون ( :)1969-1981
أـغ منـصب نالب الرلي

السابا أي نهاور ،عاش في كاليفورنيا و تأثر باألفكار والنبوءات التوراتية ،وكانت

تربطه مع رجـا الدين المسيحيين األصوليين عالقة حميمة ،وكان بد أن قظهر المسيحي الـصهيوني عالمـات
الو ء للملتمع اليهودي الكبير ضد األريار(الغويي ) ،لذلك ققو نيكسون" :أن ا ـتعدادس للقيـام ،با نتحار
السيا ي ،أك ر من ا تعدادس إلحار الضرر ( بإ رالي ) " .
لذلك الت م نيكسون بمساعدة اليهود فكان أو رلي

أمريكي قمـنح الصهاينة مساعدة مالية ضفمة قدرها ثالثة

مليارات دو ر .
 )6الرئيس جيمي كارتر( :)1977-1981
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قا الرلي

كارتر في تصريح له أمام (الكنيست اإ ـراليلي) فـي مـارس 1979م" :أن عالقة أمريكا (بإ رالي )

أك ر من عالقة اصة ،لقد كانت و ازلـت عالقـة فريـدة

قمكـن تقويضها ،ألنها متأصلة في وجدان وأ الر

ودقانة ومعتقدات الشعب األمريكـي نفـسه" ،وفـي احتفا أقامته على أرفه جامعة ت أبيب ،وضح كارتر األمر
أك ر حي

قا " :أنـه كمـسيحي مؤمن باهلل يؤمن أقضاً بأن هناك أم اًر إلهياً بإنشاء ( دولة إ رالي )"

كان قسيـساً ومدر اً في كنيسة ،فال ررابة من ذلك وهو أو رلي

من الو قات المتحدة اللنوبية المتدينـة

المعروفة ( بح ام اإنلي ) منذ الحرب األهلية  ،ومن إنلازاته اتفاقية كامب دقفيد بين (إ رالي ) ومصر .
 )7الرئيس رونالد ريغان ( :)1981-1989
كان الرلي

األمريكي رونالد ريغـان من أركـان الحـ ب اللمهـوري األنليليكـاني اليميني ،وقد ترأس الو قات

المتحدة األمريكية لفاً للرلي

جيمي كارتر ،إعادة الهيبـة إلـى بالدس التي تمررت بالوح بعد عملية حل

الرهالن األمريكيين بإيران في عهد كارتر وقد عرف بن عته اليمينية  ،ويعتبر من أأد المؤمنين (بالتدبيريـة (
كعقيدة ومنهج ،م

جير فولوي  ،وجيمـي ـوارارت وريره  ،ويشعر في ق اررة نفسه أنه قساعد هللا في

مفططاته التوراتية اإنليلية المقررة لفا لنهاقة العال  ،لـذلك كـان عـدد أتباعه من اإنليلكانيين المتحمسين
كبي اًر جداً .
وكان قعتقد أنه يكون قالداً في معركة هرملدون ،ويتمنى ذلك ،حتى أنـه قـا لفولوي في مارس 1991م" :إننا
نتله بسرعة إلـى هرملـدون ،وأعلـن صـراحة للريـدة إ راليلية :أن هناك عالمات تشير إلى وقوا معركة
الهرملدون في زماننا" وفي عهدس الحرب على ليبيا ،وت في عصرس أقضا ضرب المفاع العراقي ،واجتياح
بيـروت ،واأـتعا الحرب اإيرانية العراقية وإطالة أمدها ،وانتهت بنهاقة و يته .
 )8الرئيس جورج بوش االبن واألب والجد :
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علـى عهـدس تبرعت الحكومة الفيدرالية عام 2003م لللمعيات الدينية بأك ر من مليـار دو ر ،ويـصح أن نقو
أن بوش دبليو صار مضرباً لألم ا من بين جميع الرؤ اء في إصدار األحكـام الدينيـة على القضاقا السيا ية ،
فهو ل قكن ليصبح رليسا للو قات المتحدة لو أن تدينه أمد حياته بمعنى وهدف جديدين ،فتلربة الفالص
مكنته من قيادة الو قات المتحدة كما قا بوب وودوارد في كتابه(بوش
التي ثبتت قلبه الت اماً للمسيح ،هي التي ِّ
محارباً) :أدر الرلي

ر الته ور الة البالد في الرؤية اإلهية الشاملة .

وفي مؤتمر صحفي عقد في الو قات المتحدة أثناء زيارة رلي

الـوزراء الصهيوني أارون لواأنطن قا بوش:

"الو قات المتحدة ملت مة بشدة بأمن إ ـرالي كدولـه يهوديـة" مقالته هذس ناتلة عن رؤيته الدينية ،فهو ير دولة
احة لقدوم المسيح وأن اليهود هـ أعب هللا المفتار والموعود بهذس البالد وفا الرؤية التوراتية

إ رالي

المتشددة ،لذلك قام بدع مـشروا ( جدار الفص العنصري ) .
هذا السبب الذي جع بوش ا بن قكم ما بدأس والدس بالحرب على العـرار واحتاللهـا) ،فليبارك هللا أمريكا) هكذا
ا تت الرلي

األمريكي جورج بوش طابه األ ير قب الحرب حين وجه إنذا اًر للرلي

صدام حسين وأو دس

المحللـون ك رة ا تفدام جورج بوش للمصطلحات الدينية في طاباته
بالرحي أو الحرب..،وقد حظ المراقبون و ِّ
المتعددة ،التـي ترجـع لشفـصيته التي تؤمن بالمسيحية اليمينية اإنليلية  ،التي ترك مبادؤها على فكرة نهاقة
العال  ،والمعركة الكبر هرملدون بين الفير والشر ،التي وف تدور في فلـسطين ،ويعقبها ن و المسيح من
جديد .
والمدهش أن بوش اللد (1796-1859م)

قق عن أبناله وأحفادس ت متاً وحقداً علـى المسلمين ،وكانت جامعة

األزهر المصرية قد منعت نشر كتاب له فـي عـام 1830م لتـضمنه الفحش والشتال ضد العرب والمسلمين،
حي

وصفه جورج بوش اللد "بأنه أعـرار منحطـة وحشرات وجرذان وأفاا" ،وزاد األمر ررابة أن بوش اللد

كان واعظاً وراعياً إحد كنـال

مدينة أندقانا بولي  ،وأُ تاذاً في اللغة العربية وا داب الشرقية في جامعة

نيويورك ،وله مؤلفات وأبحاض في أرح أ فار العهد القدق  ،وكتابه الذي آثار (إدارة البحوض والتأليف) التابعة
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لألزهـر حم عنوان (محمد مؤ

الدين اإ المي ومؤ

إمبراطورية المـسلمين) ،وصـدر للمـرة األولى دا

الو قات المتحدة عام 1830م ،كما كان بوش اللد واحـداً مـن أهـ البـارزين والمدققين في حفريات النصوص
القدقمة ومنها أ فار العهد القدق  ،وكانت مؤلفاته محصورة بين المراك العلمية والدينية ،وقب ذلك اضطالعه
بالوعظ واإرأاد ،مما أضفيا عليه طقو ـاً مـن الالهوتية ،هذا قفسر الفه الفاطئ الذي تعتنقه ا ن قوة عظمى
تسيطر على العال  ،إضافة إلـى موقع الفكر اليميني الصهيوني المحافظ الذي قسود رأس الرلي
وقلبه ،معتب اًر أن الفكر الديني

الحالي(الحفيد)

بوش متوارض منذ فترة بعيدة .

 )9المرشح لالنتخابات الرئاسية :جون كيري :
قام المرأح الدقمقراطي لالنتفابات الرلا ية عام 2004م في الو قات المتحـدة جـون كيري بإر ا أ يه أقيقه
اليهودي المتهود إلى إ رالي لطمأنة الدولـة العبريـة بمناصـرته وتأييدس لها ،وذلك أثناء الدعاقة ا نتفابية ،أمالً
بكـسب رضـا اللـوبي اليهـودي والمـسيحيين الصهاينة في الو قات المتحدة ،كما قام بتعيين يهودي من أأد
المدافعين عن الدولة العبرية فـي الكونغرس ابقاً ،مستشا اًر رليساً لشؤون الشرر األو ا مما قى ترحيباً
وا ـعاًمـن جانـب المنظمات اليهودقة األمركية  ،إ أنه سر ا نتفابات ألن صمه بوش ا بن كان أك ر منه
صهيونية  .وكان حظه م

حظ الرلي

السابا كلينتون باله يمة رر تقربه من اليهود

1
( )

معتقدات الصهيونية المسيحية
تنقس المسيحية إلى أربعة فئات هي :البروتـستانتية ،الكاثوليكيـة ،األرثوذكسية الشرقية بشقيها كنال
اليونان ،وكنال

األرثـوذك

األرثوذك

الـروم ،وأنـواا أ ر متعددة من الطوالف المسيحية الصغيرة وإن كانت ليست ج ءاً

من هذس التلمعات ال الثـة الضفمة السابقة ،واألك ر أهرة منها :طالفة المرمون

2
( )

( قدقسو اليوم ا

ر،

 )1دراسة تحليلية للصهيونية المسيحية  ،فاخر أحمد شريتح .
 (2المرمون  The Mormons :ظهرت في أوائل القرن التاسع عشر وهي "كنيسة يسوع المسيح لقديسي آخر الزمان" أسسها جوزيـف سميث (-1805
1844م) في نيويورك سنة 1830م  ،وقد ادعا أنه تلقى رؤيا خاصة من هللا ومطبوعة على لوحات من ذهب ،التي أصبحت بعد ترجمتها كتابا َ مقدسا ً
للمرمون بجانب ترجمة للكتاب المقدس طبعة الملك جيمس ،وقد خدم عدد من علمـاء المرمون في كليات الجامعة األمريكية بالقاهرة .انظر :تاريخ الكنيسة ،د.
القس جون لوريمر ،ج / 5ص .120
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وقدقسو اليوم ا

ر المعاد تنظيمه ) ،وتشم الملموعة األ يرة أقضاً بتية اليوم السابع والعلماء المسيحيين،

وأيـضاً أهود يهوس ،وهناك بالطبع ا تالفات واضحة في العقالد والممار ات بينه  ،وإن كـانوا يتفقـون في طوط
ومفِّلصه.
عريضة (كصلب المسيح ،وقيامته) ،وأحياناً قعرف المسيحي بكونه من يؤمن بالمسيح على أنه ربه َ
وعلى ذلك قأ ذ المسيحيون األصوليون اإنلي حرفياً ،ويؤمنون بمـا قعنـي محتـواة كعقيدة جوهرية وو يلة لغاقة،
ويركـ البروتـستانت األصوليون على أهمية بعض العقالد األ ا ية التي ُتل م
بأن الر ـالة قلـب أن تـص للعـال ِّ ،
من قعتبر نفسه مسيحي ،كمـا يـشددوا عاد ًة على عالقة مباأرة وأفصية مع هللا من ال عيسى المسيح بال
وا طة من الكنيسة التـي هي مكان للتلمع

1
( )

.

يورد ماقك كوربت أحد القوال العقالدقة المشتركة لهذس األصو اليمينية وهي:-
 .1الوحي الشفهي ،والعصمة من الفطأ للكتاب المقدس.
 .2حرفية الميالد العذري للمسيح.
 .3رفع المسيح اللسدي والمادي والمرلي من القبر بعد عملية الصلب.
 .4عودة المسيح اللسدقة والمادقة ،والمرلية إلى األرض ،وقت ما قطلا عليه ،المليء ال اني.
 .5تفسير عم عيسى المسيح ،الذي ققو بأن موته كان بديالَ للموت المكتوب على ك البـشر لفطيئة،
وجهة نظر (الل اء ا

تبدالي

وعندما تحققت بعض معتقداته م

2
)( )

.

قيام دولة الكيان الصهيوني عام  1948م  ،اعتبرها المسيحيون الصهاينة

أعظ حدض في التاريخ؛ ألنه تصدققاً للكتاب المقدس ،وأضحت العقيدة الصهيونية تقوم على دعال ومرتك ات
أربعة كما يذكرها الدكتور صالح الرقب:
 .1إعطاء معنى كلمة إ رالي الت ام ديني ورم ي ثابت.
 (1كتاب الدين والسيا ة في الو قات المتحدة األمريكية  ،ماقك وجوليت كوربت  ،ج  ، 2ص . 259

 )2مرجع سابق  ،ص . 270 – 269
38

 .2دع (إ رالي ) هو إرادة إلهية وتحقيا لنبوءات توراتية.
 .3أرض( إ رالي ) من الني إلى الفرات هو وعد إلهي توراتي" :في ذلك اليوم قطع الرب آرام مي اقاً
قالالً :لنسلك أعطي هذس األرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات"
 .4تقدق يد العون والمساعدة( إ رالي ) "إن هللا يبارك إ رالي ويلعن عنيها").)1
تلفيصا لما با إن ما قمي المسيحية الصهيونية عن ريرها هي اهتمامها باألمور التالية :
أو ً -عقيدة بناء الهيك في أورألي .
ثانـياً -عقيدة المليء ال اني للمسيح والملك المنتظر.
ثالـ اً -العقيدة ا

ترجاعية ومفهوم الو دة ال انية.

رابعاً -عقيدة عصمة الكتاب المقدس وحرفيته.
امساً -عقيدة الهرملدون ونهاقة العال .
اد اً -عقيدة المسـيح الدجـِّا .
ابعاً -عقيدة البع

والحساب.

أوالً  :عقيدة بناء الهيكل في أورشليم :
بنى العبرانيون اليهود هيكله األو حسب زعمه في القدس فترة عام  960 -953قب المسيح عليه السالم
والذي دمرس نبو ذ نصر البابلي عام 586ر.م ،ث بنوس ثانيـة عـام  515- 520ر.م ،ودمرس تيتوس الروماني
عام بعين بعد المسيح ،ول قلد علماء ا ثار أيـن الموقع الذي قشير إليه الهيك األو وال اني ،إ ِّ أن بعض
اليهود قعتقدون أنه ُأيد في الموقع الذي ققوم عليه المسلد األقصى
 (1الحرب على العراق دوافعها أهدافها وتداعياتها  ،د .صالح الرقب  ،ص . 28
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1
الشريف) (.

وحين أُعيد بناء الهيك ثاني ًة ا تلاب ًة ألمر قورش األ ميني ،ول تُسترجع معه الحكومة العبرانية ،ل يلا
ا تحساناً من اليهود آنذاك عتقاده أن الهيك لن قعاد بناؤس إ عنـد ملـيء
المشروا في  538قرن م وقد مى اليهود الهيك (هيكـ

2
المسيا( )

 ،على ك حا بدأ

ـليمان( بذلك وهي تسمية وثنية ،مع أن التوراة تسميه

بيت الرب في مواضع ك يرة ،وكان اليهود قعبدون أوثان (بعالً ،وتموز ،ومناة) وريرها من األصنام كما للت
عليه ذلك التوراة( .)3
وي ع اليهود أن هيك

ليمان له  ،بناء على فر الملوك من قو هللا لسليمان عليه السالم " :قد ت هذا

البيت الذي بنيته ألج وضع ا مي فيه إلى األبد" .
لذلك نلد اليهود والمسيحيين الصهاينة عندما قامت دولة(إ رالي ) نشطت بينه عشرات الحركات الصهيونية
تطالب بإقامة الهيك ا تناداً إلى نصوص توراتية وتلمودقة ،ووصـفوا لـه الفرالا واألأكا الهند ية الملسمة،
كما ظهرت جماعات يهوديـة بـدع مـسيحي أصـولي صهيوني هدفها الرلي

هدم األقصى وبناء الهيك مكانه،

من هذس اللماعات:
 .1روش إقموني (كتلة اإقمان) مؤ سها موأيه ليفنغر.
 .2حركة ا

تيالء على األقصى ،وتدعوا هذس الحركة عالنية لهدم األقصى.

 .3حركة حي فاكيام (الحي القيوم) تمِّ نواة صلبة هدفها هدم المسلد األقصى وقـد حاولت عدة مرات فع
ذلك.
 .4جماعة أمناء الهيك وهي جماعة دينية متطرفة تسعى إلى تهويد القدس.
 .5حركة كاخ (عصبة الدفاا اليهودقة) وقد أ ست عام  1972م .
 (1موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية  ،ج  ، 4ص . 166
 )2المسيا  :المسيح بالعربية  ،و تعني شخصا ممسوحا من هللا أو معينا منه إلنقاذ شعبه وتخليصه من أعدائه  ،وقد انتظر شعب إسرائيل المسيا الذي يمأل الدنيا
عدال ويهزم أعداؤه بحد السيف  ،وعندما جاء المسيح اعتقد منهم أنه المسيا  ،لكن وبسسب عدم ميله إلى العنف وإعالن أن ملكوته روحي  ،رفضوه وحاكموه
و حكموا عليه بالصلب  ،أما الذين استمروا في إيمانهم دُعوا مسيحيين  ،واستمر باقي اليهود ينتظرون المسيا  .انظر كتاب االختراق الصهيوني للمسيحية ،
دار الشروق الطبعة األولى  1993م  ،قس إكرام لمعي  ،ص .18
 (3موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية  ،عبد الوهاب المسيري  ،ج  4ص . 162 ، 36
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هذس الحركات ما كانت لتقوم لو الدع المادي واللوجستي من المـسيحيين الـصهاينة ،وهناك بأمريكا أك ر من
الحا ،ب إن هناك طالفة أمريكية من بين ثالثمالة و مسين طالفة
مالتين مليون مواطن يدينون بأن إ رالي هي
ِّ
يؤمنون جميعاً بضرورة بناء هيكـ

ـليمان وجمـع األموا بسفاء له ،هذس الطالفة وحدها أتباعها ا ن ـتين

مليـون مـواطن يـسمون أنفـسه ) ا نللو اكسون البروتستانت البيض(  ،إن تدفا األموا من نيوزيلنـدة وأ ـتراليا
وهولنـدا وأمريكا على السفارة المسيحية

1
الصهيونية( )

بالقدس تنق إلى اللماعـات العـسكرية الصهيونية لمساعدتها

إزالة األماكن اإ المية المقد ة في المدينة القدقمة ،ومن أج إعداد األرضية لبنـاء المعبد اليهودي(الهيك )،
كما ا تارت السفارة يوم عيد الهيك اليهودي لتنظي جـو ت ـياحية للمسيحيين اإنليليين الذين يؤمنون بنظام
ديني ققو " :إن هللا بدأ عملية العـدالعكـسي لنهايـة التاريخ " .
ثانياً :عقيدة المجيء الثاني للمسيح والملك المنتظر :
لقد كان اهتمام الكنيسة منذ نواتها األولي بالمليء ال اني للمسيح ،وبأنـه ـيأتي فـي نهاقة األزمنة عند نهاقة
ورك ت جماعات
الكون ،ليدين األحياء واألموات وهو ما قسمونه(المليء األ روي) الذي يت في المستقب ِّ ،
م

المونتانيين ك ِّ التفسيرات الالهوتية على انتظار الملك األلفي ،فهي إحد األركان األ ا ية لإلقمان

المسيحي عنده  ،وقد عاش المسيحيون في انتظـار رجوا السيد المسيح الذي اعتبروس على األبواب وذلك ا تناداً
إنلي متى ومرقص ولوقا  ، ،ويفتت يوحنا الرؤيا بهذا القو " :ققو الشاهد بهـذا نع  ،أنا آتي ريعاً ،آمين.
تعا أيها الرب قسوا"  ،وبهذا كانت الكنيسة تربا مليء المـسيح األو ومليئه ال اني القريب .

 (1السفارة المسيحية  :هيئة غير كنسية مقرها أوشليم  ،تتبنى اآلراء المتطرفة والتي تدعو إلى أن ( دولة إسرائيل ) هي عالمة بارزة لقرب مجئ المسيح ،
وتدعو العالم الغربي لتعضيد ( دولة إسرائيل )  ،ولها نشاطها ومؤتمراتها في هذا االتجاه  ،وهي على خالف حاد مع الكنائس العربية  .انظر كتاب االختراق
الصهيوني للمسيحية  ،القس أكرام لمعي  ،ص . 16
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هناك اعتقاداً قدقماً للمسيحية ،كما لد أه اليهودقة بانتظار المـسيح مـرة أ ـر والفرر بينهما أن اليهود
قعترفون بعيسى ابن مري (عليهما السالم) ،قا تعـالى فـي كتابـه الع ي (:وَقاَلت اليهود ليست النصار على أئ
وقالت النصار ليست اليهود على أئ ) (.)1
ذكرت الكاتبة األمريكية جري

(المبشرون البروتـستانت) قـا أحـد زعماء اليهود ل مالله
هالس في كتابها
ِّ

المسيحيين" :إنك تنتظرون مليء المسيح للمرة ال انية ونحن ننتظر مليئه للمرة األولي ،فلنبدأ بناء الهيك وبعد
مليء المسيح ورؤيته نسعى لح القضاقا المتبقية" .
لذلك نلد البروتستانت في نة 1600م قكتبون معاهدات لترحي اليهود إلـى فلـسطين تمهيداً للمليء ال اني
للمسيح ،ففي نة 1655م أعلن البروتستانتي األلماني بو فللن هوفر "أن اليهود وف قعترفون بالمسيح على
أنه مسيحه بمنا بة مليئه ال اني" هذس النظـرة لليهـود ،رآها بعد ذلك اللورد أنطوني أألى كوبر على أنه يلعبون
يتحقا فقا عندما قكون
دو اًر أ ا ياً في الفطة اإلهية ،وكما فسر النصوص ،فإن المليء ال اني للمسيح
ِّ
اليهود قعيشون في (إ رالي ) المسترجعة .
إن رجا ً أم ا جيري فالوي  ،وها ليند ي ،وبات روبرتسون ،وريره من قادة اليمين المسيحي اللديد،
قعتقدون أن الكتاب المقدس يتنبأ بالعودة الحتمية ال انية للمسيح بعد مرحلة مـن الحرب النووية العالمية والفوضى
الكونية ،فه قعتقدون أن هذس األحداض قلب أن تقع قب العودة ال انية وهي مسللة في الكتاب المقدس ،ويقو
الرلي

األمريكي األ با رونالد ريغان "يبدو ك أيء في مكانه بانتظار معركة هرملدون والعودة ال انية

للمسيح"  ،وهو يؤمن كلميع طالفـة التدبيريين أنه بد من وض حرب رهيبة من أج فتح الطريا أمام
المليء ال اني للمسيح.
ثالثاً :العقيدة االسترجاعية ومفهوم الوالدة الثانية:

 )1سورة البقرة  ،آية . 113
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تطورت عقيدة العودة ا

ترجاعية لد البروتستانت األصوليين من الفكر البيوريتـاني ،حي

كان قعتقد

البيوريتانيون بالتقمص على أنه ه الشعب المفصوص المحبوب من قب اإله ،وه أعب إ رالي الحقيقي
المفتار والفروج اللماعي المذكور في العهـد القـدق التـوراة و روج بني إ رالي من مصر إلى األرض اللديدة
الموعودة هي نفسها تنطبا عليه لفروجه من إنللت ار بلد ا ضطهاد إلى األرض اللديدة أمريكا ،على أنها
(إ رالي اللديدة) فعقدا عهـدا مع الرب ،وكان إذا اعده الرب في انتقاله إلى العال اللديد فإنه
جهده لتأ ـي
"ويـر ا

ملتمعاً تحكمه القوانين

1
الربانية( )

يعملون

.

ترجاعيون أن عودة اليهود إلى فلسطين هي بشر األلـف عـام الـسعيدة وأن الفـردوس األرضي األلفي

لن يتحقا إ بهذس العودة ،فقد يسوا رؤيـته الدينيـة معتبـرين أن (إ ـرالي ) الورادة في العهد القدق  ،هي
(إ رالي ) المعاصرة في فلسطين ،وأن مـيالد (إ ـرالي ) فـي عـام 1948م هو تأكيد لصالحية النبوءات التوراتية
وعالمة على اقتراب العودة ال انية للمسيح وإن عملية الربا التاريفي والالهوتي بين (إ رالي )الواردة في التوراة
و(إ ـرالي ) المعاصـرة هـي عملية ا ترجاا لتاريخ قدق أفرزته المعتقدات التالية
 .1معتقدات بأمور با حدوثها وأهمها :
أ -انتقاء الرب لليهود كشعب مفض .
ب-ا تيار األرض المقد ة معبداً للرب ومأو لشعبه إ رالي .
ج -بالرر من مفالفة اليهود لتعالي الرب ،فإن هللا لن قفلف وعدس له .
د -أر

الرب السيد المسيح إنقاذ العال  ،ورفضه اليهود آنذاك.

 ) 1الدين والسياسة في الواليات المتحدة األمريكية  ،مايكل وجوليا كوربت  ،ج  ، 1ص . 43
 )2موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية  ،ج  ، 6ص . 142
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2
( )

:

 .2معتقدات بأمور تحدض مستقبلية منها:-
أ -أن الفطة اإلهية للعودة ال انية للمسيح مشروطاً با ترجاا (إ ـرالي )كـشعب مفتـار ألرضها الموعودة .
ب-اعتبار ك من قعارض (دولة إ رالي ) ققف أمام إرادة الرب ويعور طته "أقة معارضة لمطالب الصهيونية
في أرض فلسطين ليست ملرد معارضة إ رالي ب هي ضد الـرب نفسه " .
.فالعقيـدة ا

ـترجاعية)  (Restorationismكمـا قعرفهـا الدكتور عبد الوهاب المسيري بأنها" :الفكرة الدينية

التي تذهب إلى أنه كيفمـا يتحقـا العـصر األلفي ،وكيفما تبدأ األلف السعيدة التي قحك فيها المسيح (الملك
األلفي) بد من أن يت ا ترجاا اليهود لفلسطين تمهيداً لمليء المسيح ..،كما يرون أن اليهود ه أعب هللا
القدق باعتبار أن المسيحيين ه ( أعب هللا المفتار اللديد) إن ا قتناا بكونه (الشعب المفتـار) أد بهـ
إلـى ا عتقاد أن الو قات المتحدة هي األمة األقرب إلى هللا من ريرها ،موضح على أعاره المدون على ك
دو ر أمريكي(  ( IN God We Trustأننا ن ا باهللا"  ،ومن هنا يالحظ أن المـسيحية الصهيونية تأ ذ أكالً
دينياً ا ترجاعياً صريحاً وأـكالً تبـشيرياً بـين اليهـود ،فـاليهود أداة للفالص .
أما مفهوم الوالدة الثانية:
المولودون من جديد له تعريفات عدة مشتركة بينه  ،باعتباره جماعة الذين ا تاروا أفصياً قسوا المسيح
للحصو على الفالص فولدوا من جديد ،فه قعتقدون أن الكتاب المقدس

قفطئ في حرفيته وأقاً كانت

المواضيع ،وه محافظون جداً في أ القه اللنسية و يد نون ،و قشربون الكحو  ،و يلعبون القمار،
ويرفضون اإجهاض وزواج الم لين.
والمولدون من جديد هو معتقد يؤمن به أك ر من نصف الملتمع األمريكي ،وهـو ذات صبغة عسكرية يا ية
مبنية أقضاً على تعالي التوراة ،ويهدف هذا المعتقد على تلميع اليهـود في فلسطين وبناء الهيك فور أنقاض
المسلد األقصى  ،والـو دة اللديـدة هـي و دة روح وفكرة جديدة ،وبهذا المعني قكون المقصود (بهذس الو دة لي
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روجه من بطون أمهاته ولكن اكتشافه الحقيقة من الكتاب المقدس ،وقد اأتهرت هذس التسمية عندما أعلن
جيمي كارتر ومـن بعدس جورج بوش الذي قعتبر ثاني رلي

أمريكي قعلن عن أنه (من المسيحيين المولـودين مـن

جديد ) .
رابعاً  :عقيدة عصمة الكتاب المقدس وحرفيته:
قعرف األصوليون الصهاينة باتلاهاته الدينية المتشددة في مسال العقيـدة واأل ـالر ،واإقمان بالعصمة الحرفية
للكتاب المقدس  ،واء العهد القدق أو العهـد اللديـد وإقمانهـا بالنبوءات التي تشير إلى أحداض مستقبلية تعم
على بع

إ رالي من جديد والمليء ال ـاني للمسيح ،ويعتبر البروفيسور هارولد بلوم أن ا عتقادين (الكتاب

المقدس دالماً على صـواب ،والمليء ال اني للمسيح لحك العال في األلف عام السعيدة) همـا أ ا ـين لـد
المـسيحية األصولية المتشددة (.)1
كما قعتقدون في حرفية نصوص الكتاب المقدس وصـالح القـوانين اإلهيـة للملتمـع المعاصر ،ويدعون إلى إقامة
حكومة تطبا التفا ير اصته للكتاب المقدس مـع رفـضه للفص بين الكنيسة والدولة التي تعتبرس هرطقة.
وتهاج هذس اللماعات مبدأ الحرية الدينية والتسامح الديني ألنهما قعطيان الفرصة للفرد رتكاب أ طاء
هوتية ،ورد في مللة منظمة أالـسيدون

2
) (

أن المسيحي ينبغي أن قعرف أن التعددقة هي رافة" وتدافع

المنظمة عن تطبيا عقوبتي اإعدام والـرج في المفالفات الدينية ،وكذلك منه منظمة ا لتالف المسيحي بقيادة
يرك على القضاقا األ القية ويشلع أعما العنف ضد عيـادات
بات روبرتسون الـواعظ التلف يوني الذي ِّ
اإجهـاض في التسعينيات ،ويش من طاباته رالحة المسيحية الصهيونية المتطرفة ،فقـد اعتبـر بـات روبرتسون
أن "إعادة (مولد إ رالي )هي اإأارة الوحيدة إلى أن العد التنازلي لنهاقة الكون قد بدأ ،وأن بقية نبوءات الكتاب
المقدس أ ذت تتحقا بسرعة مع مولد (إ رالي ) .
 (1المسيح اليهودي ونهاية العالم  ،رضا هالل  ،ص . 188
(2هي منظمه كالفينيه متطرفه في الواليات المتحدة ،يقودها الالهوتي والكاتب روساس جون رشدوني ،وتستند هذه المنظمه على عصمة
الكتاب المقدس وحرفية النصوص .انظر :المسيح اليهودي ونهاية العالم ،رضا هالل ،ص.192
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خامساً :عقيدة الهرمجدون: Armageddon:
هرملدون كلمة مكونة من مقطعين" :هار" بمعني جب و "ملدو" ا

مدينـة فلـسطينية قدقمة تقو كارلوتا

جي ن :و"تعني كلمة هرملدون جب ملدو ،الذي أُطلا ا مه أيـضاً علـى ه ي رعي الكبير الذي قمتد من
منتصف األرض المقد ة من البحر المتو ا إلى األردن"( ،)1وهي ذات أهمية إ تراتيلية في العال القدق  ،ويعتقد
المسيحيون األصوليون أنه في هذا الموقـع تلر المعركة الفاصلة والنهالية بين قو الشر ليحاربوا هللا فـي آ ـر
ثـورات العـصيان ،يشترك فيها المسيح لينتصر ويحك األرض لمدة ألف نة ،وقد ورد ذكـر هرملـدون مـرة
واحدة في العهد اللديد "وجمعت األرواح َّ
مك ٍ
ان قسمى بالعبرانية هرملدون،
طانية
الشي َ
جيوش العاَل ُكَّلها في َ
َ
وهرملدون هي الصورة الملازية األ ا ية في العقالـد األلفيـة ا

ـترجاعية البروتستانتية.

إن النصار قعتقدون أن المسيح هو الرب المفلص ،وأنه قليء آ ر ال مان ناز ً من السماء بملرد أن تقوم
حرب "هرملدون" النووية ،ليأ ذ أتباعه ويرفعه فور السحاب ،حتـى

قظلون في
قعانوا أهوا الحرب ،ب
ِّ

(البلكونة) فور السحاب – كما ققولون -حتى تنتهي الحرب بالقضاء على األأرار ،ققو له السيد المسيح:
"لتكن أو اطك مشدودة باألح مة ومـصابيحك مضاءة ،وكونوا م

أناس ينتظرون رجوا يده من وليمة

العرس ،حتـى إذا وصـ وقـرا الباب قفتحون له فو ار " لذلك فه ينتظرون هرملدون ب ب قستعللون ملئ
المسيح و يموت معظ اليهود في هذس الحرب ويفنى ثل اه كما ورد( :ققو الرب :فيفني ثل ا أعب أرضي
ويبقى ثل ه حياً فقا ) .
وقد وجدت تفاصي عن هذس المعركة في مفطوطات قمران (")2جنود السماء وف تعطى صوتاً عظي القوة
فينهار العال المرلي ث تبدأ حرب القدير التي تطو العال " ( ،)3كما ظهر كتاب في أمريكا واأتهر جداً وا مه
 )1موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية  ،عبد الوهاب المسيري  ،ج  ، 6ص . 141
 )2مخطوطات قمران  :اكتشفها صبي يرعى الغنم عام  1947م بالقرب من قرية قمران في الشمال الغربي للبحر الميت  ،وتحتوي على أحد عشر أو اثنى
عشر درجا  ،تعود إلى القرن األول قبل الميال د والقرن األول الميالدي  ،وتحتوي هذه اللفائف على كل من أسفار العهد القديم  ،عدا سفر أستير  ،وكذلك
أجزاء من كتب تاريخية تدعى األبوكريفا وقد وجد سفر أشعياء بكامله تقريبا وبعض تفسيرات سفر حبقوق  ،كذلك وجد كتاب يتكلم عن نهج ونظام الجماعات
التي تسكن هذه البقع ة  ،وهم األسينيون  ،وبعض األناشيد الدينية والتعبدية ويعتبر ما اكتشف من العهد القديم هو أقدم ما وصلنا من أجزاء العهد القديم .
 )3االختراق الصهيوني للمسيحية  ،القس إكرام لمعي  ،ص . 48
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(دراما نهاقة ال من) لمؤلفه (لوت ار لوب روبرن ) وكتـاب آ ر ا مه (نهاقة أعظ كرة أرضية) لمؤلفه ليند ي،
وكتاب (نصر بال حرب) للرلي

األمريكي السابا نيكسون وكتاب (البعد الديني أو ً) للرلي

أقضاً جيمي كارتر  ،ملم الفكرة حي
التي ين

األمريكي السابا

ي ع األصوليون أن المملكة المسيحية قد تم لت بقيام الكيان الصهيوني

فيها المسيح بعد معركة فاصلة بين الفير والشر .

سادساً :عقيدة المسيح الدجال : Anti Christ
والمعني الحرفي لها (ضد المسيح) ،وهي عقيدة مسيحية لنهاقة العال ظهرت في بدايـة المسيحية ،وتطورت الفكرة
لديه مع حركة اإصالح الديني اللوثري ،كما أنها عقيـدة توراتيـة تعم على جع اليهود بباً لفالص العال
( ،)1وتتمحور الفكرة العقالدقة لديه إلـى أن المـسيح الدجا أفصية كافرة ترم للشيطان المتلسد ،له مفالب
في أقدامه بد ً من األصابع ،كما هناك اعتقاداً قدقماً لد اليهود قشير إلى إعادة بناء هيك

ليمان وظهور

المسيح الدجا وعنـد النصار أن بناء الهيك وهدم األقصى وف يؤدي إلى ظهـور المـسيح مـرة ثانيـة وأن
المسيح الدجا بن امرأة يهودقة جيوأه تلته األرض.
ويتواتر ا ن في أو اط المسيحية الحرفية أن المسيح الدجا

يكون يهودقاً من وريا ،و يسبا ظهورس مسحاء

كذابون ،ك ٌ يدعي أنه المسيح ويصدقه الك ير ،ويعمـ الدجا على بناء الهيك بعد أن يهدم
دجالون وأنبياء ِّ
روما(مقر البابا) ويصنع المعل ات م

إحياء المـوتى وتكون فكرة حكمه ثالثة أعوام ونصف ،وبعد ذلك ين

المسيح (عودة المـسيح ال انيـة) لينقـذ العال في معركة هرملدون التي أصبحت في التاريخ وأيكة فقد جمع (ضـد
الكذاب الدجا حكومات وجيوش األرض ،ويكون مصيره (األأرار) هو بحيـرة النـار التـي
المـسيح) النبـي ِّ
يطرح فيها ك من الوحش والنبي الدجا  ،ويلقى ثل ا اليهود حتفه أثناء المعركة ،و ـيفرج من ف المسيح
يف ذو حدين ليصرا به المسيح الدجا  ،ويحك العال بالعد لمدة ألـف عـام ينشر اللها السالم

 (1مو وعة اليهود اليهود واليهودقة والصهيونية  ،عبد الوهاب المسيري  ،ج  ، 6ص 144
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والمسيح الدجا هو لفظ قطلقه مفسرو النبوءات التوراتية على أفص مفسد ومفـرب ،يظهر في المكان
المقدس فلسطين ،معاد لليهود وللمسيح وأتباعه ،يقود أُم من الـشرر فـي معركته األ يرة ضد إ رالي وحلفالها
في الغرب ،في الحقيقة أن هذا ا عتقاد أصله في التـوراة التي عند اليهود ،والنصار قاموا بإتباعه .
سابعاً :عقيدة البعث والحساب:
القدس (أورألي ) هي أرض المحشر حسب زعمه وفيها تبدأ األحداض المدمرة التـي يتعرض لها الكون ،وعندها
ين

المسيح اصته فيفلصه ويرتفع به فور الـسحاب ،وفـي النهاقة ين

به ويحكمه مدة ألف عام،

تحت ماء وأرض جديدتين ،بعد أن قحا ـبه فـي موضع هرملدون ،ويبارك المؤمنين منه ويضرب ك ممالك
األأـرار فـي األرض ويـدين الوحش والنبي الكذاب  ،هكذا تصف الرؤيا النبوية يوم القيامة ويوم الحساب بعد
انتصارات المسيح التي يفوضها ليقضي بين القدقسين أتباعه وبين باقي األموات بعد بع ه فيصف ذلك :
"ث رأيت عروأاً منح اللالسون عليها القضاء ،ورأيت نفوس الذين ُقتلوا فـي ـبي الـشهادة ليسوا وفي بي
كملة هللا" ،والذين رفضوا أن قسلدوا للوحش ولتم اله ،والذين رفضوا عالمته على أيديه وجباهه  ،وقد عادوا إلى
الحياة ،وملكوا مع المسيح ألف ـنة ،هـذس هـي القيامـة األولى ،أما بقية األموات فال قعودون إلى الحياة حتى
تنقضي األلف نة .
من هذا يتضح أن هناك قيامتان قعتقد البعض أن القيامة األولى تت بعد تقييد الـشيطان وهي قيامة أجساد
المؤمنين بالمسيح الذين قملكون حينئذ األرض لمدة ألف نة فعلية ،أما القيامة ال انية حسب رأيه  ،فتت في
نهاقة الملك األلفي من أج دينونة رير المؤمنين الذين ماتوا .
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الـفـص الـ ـالـ
الجذور التاريخية والدينية لدور الصهيونية المسيحية في نشأة الكيان الصهيوني

أوال  :الصهيونية المسيحية األوروبية :
قطت ررناطة بيد األ بان في العام  1492م  ،على الفور بدأت محاك التفتيش تفتك بالمسلمين واليهود معا ،
ترك ت هلرة المسلمين على أما أفريقيا ( المغرب  ،تون

 ،الل الر) رافا الهلرة أعداد كبيرة من اليهود  ،إ

أن ملموعات كبيرة منه هاجرت إلى تركيا وأوروبا .
حم المهاجرون اليهود ال ورة العلمية وال روة المالية التي جمعوها من حاضرة األندل

 ،ال روتان معا أ ستا

قاعدة التغلغ اليهودي في الملتمعات األوروبية  ،وص هذا التغلغ إلى الكنيسة نفسها  ،حتى أن األدبيات
الدينية اليهودقة احتلت الموقع الممتاز في معركة اإصالح الديني  .نشر مارتن لوثر زعي حركة اإصالح ورالد
المذهب البروتستانتي كتابا في العام 1923م با

"عيسى ولد يهودقا" قا فيه  " :إن الروح القدس أن

ك

ا فار الكتاب المقدس عن طريا اليهود وحده " .
األدبيات اليهودقة التي تسربت إلى صمي العقيدة المسيحية تدور حو أمور ثالثة :
األمر األو  :هو أن اليهود ه أعب هللا المفتار  ،وأنه قكونون بذلك األمة المفضلة على ك األم .
األمر ال اني  :هو أن ثمة مي اقا إ هيا يربا اليهود باألرض المقد ة في فلسطين  ،وأن هذا المي ار الذي أعطاس
هللا إبراهي عليه السالم هو مي ار رمدي حتى قيام الساعة .
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األمر ال ال

 :هو ربا اإقمان المسيحي بعودة السيد المسيح بقيام دولة صهيون  ،أي بإعادة تلميع اليهود في

فلسطين حتى قظهر المسيح فيه .
هذس األمور ال الثة ألفت في الماضي  ،وهي تؤلف اليوم قاعدة الصهيونية المسيحية التي تربا الدين بالقومية ،
والتي تسفر ا عتقاد الديني المسيحي لتحقيا مكا ب يهودقة .
ت التهويد من ال الحركة البروتستانتية أو  ،وبعد ذلك من ال الحركة التطهيرية  ،كانت الكنيسة
1
الكاثوليكية( )

تتمسك باعتقادها بأن ما قسمى باألمة اليهودقة قد انتهى  ،وأن هللا طرد اليهود من فلسطين إلى

العرار عقابا على صلب المسيح  ،وكانت الكنيسة تعتقد أقضا أن النبوءات الدينية التي تتحدض عن العودة تشير
إلى العودة من باب  ،وأن هذس العودة قد تمت بالفع على يد اإمبراطور الفار ي قورش .
الفيلسوف الديني لهذا ا عتقاد هو القدق

أورسطين الذي كان قعتبر القدس مدينة العهد اللديد  ،وأن فلسطين

هي إرض المسيح للمسيحيين  .ولكن تنكر اإصالح الديني لهذا ا عتقاد وطرح اإقمان بأن اليهود ه األمة
المفضلة  ،و أن عودة اليهود تحقا وعد هللا  ،وأن هذس العودة ضرورية لعودة المسيح وقيام مملكته مدة الف عام
( األلفية ) .
تكريسا لهذا التحو أصبح العهد القدق المرجع األعلى لفه العقيدة المسيحية وبلورتها وفتح باب تفسير نصوصه
أمام اللميع

تفراج المفاهي الدينية دون قيود  .كذلك اعتبرت (اللغة العبرية ) باعتبارها اللغة التي أوحى بها

هللا واللسان المقدس الذي اطب به أعبه هي اللغة المعتمدة للد ار ة الدينية .
من ال ذلك تغلغ الفكر اليهودي إلى قلب الحركة الدينية حتى أن الفيلسوف اليهودي الهولندي "هوجورر
وتيوس " نشر كتابا عنوانه " حقيقة الدين المسيحي " فه فيه التحقير المسيحي لليهودقة  ،وأبرز اللوامع
المشتركة بين اليهودقة والمسيحية اللديدة (البروتستنتية) .
 )1كلمة كاثوليك تعني الجامعة وهي التي يرأسها بابا الفاتيك ان  ،ونؤمن بالتقليد بجانب الكتاب المقدس وبالكهنوت المسلم من بطرس الرسول إلى البابوات
واحدا بعد اآلخر  ،وهي ال تؤمن بحرفية ملك المسيح على األرض .
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بعد انفصا الملك هنري ال امن عن روما  ،اقتحمت حركة اإصالح الديني بريطانيا وتمرك ت فيها  .وهناك
ظهرت أو دعوة نبعاض اليهود كأمة هللا المفضلة في فلسطين  ،على يد عال الالهوت اليهودي البريطاني "
توماس برايتمان " ( 1607 -1562م) فقد نشر كتاب (  ) Apocalypses Apocalypscosوهو الكتاب
الذي قا فيه ":إن هللا يريد عودة اليهود إلى فلسطين ليعبدوس حي

قفض أن تت عبادته في هذا المكان دون

ريرس من األمكنة ".
منذ القرن السادس عشر تلاوزت اليهودقة العقيدة الدينية وأصبحت أمة ورم ا للقومية  ،حتى الكتاب المقدس
(العهد القدق ) تحو من ذلك الوقت المبكر من كتاب دين إلى كتاب يا ي ققوم على قاعدة العهد اإلهي
باألرض المقد ة للشعب اليهودي المفتار .
أصبحت هذس المعتقدات الدينية المسيحية ج ءا من عقيدة الكنيسة البروتستانتينية اللديدة ومن جوهر طقو ها،
ومن اللها تحولت إلى قاعدة عامة للتربية الدينية ً ،رجت أتباعا لها ومؤمنين بها من رجا السيا ة واألدب
والفكر  ،وأهدت المرحلة البيوريتانية في القرن السابع عشر العصر الذهبي لهذس المعتقدات بعد تراجعها الكبير
في العهد اإلي ابي ي  ،وفي هذس المرحلة ظهرت الطبعة األولى لنسفة الملك جيم

من الكتاب المقدس ،

وبموجبها أصبح العهد القدق المصدر األ اس إن ل قكن الوحيد لالجتهاد  ،و تنباط األحكام والفلسفة الدينيتين
اللتان فتحا أبوابهما بعد أن أبيح حا التأوي الشفصي على حساب احتكار الكنيسة على هذا الحا عموما
وبالبابوية صوصا .
ولع أبرز مظاهر التطرف في هذا العهد :
 .1ا تعما العبرية لغة للصالة في الكنال
 .2تعميد األطفا في الكنال
 .3نق ا حتفا ببع

وأثناء تالوة الكتاب المقدس .

بأ ماء عبرية بعد أن كان يت تعميده بأ ماء القدقسين المسحيين .

المسيح إلى يوم السبت اليهودي .
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أما على الصعيد السيا ي فإن ملموعة( لفلرز ) وهي ملموعة بيوريتانية طالبت الحكومة البريطانية بأن تعلن
التوراة د تو ار لها .
وفي العام  1649م وجه عالما الالهوت البيوريتيان ( التطهريان ) ا نللي يان جوانا وألين ر كارترايت من
هولندا مذكرة إلى الحكومة البريطانية طالبا فيها " بأن قكون للشعب اإنللي ي ولشعب األرض المنففضة أرف
حم أو د وبنات (إ رالي ) على متن فنه إلى األرض التي وعد هللا بها أجداده إبراهي وأ حار ويعقوب
ومنحه إقاها إرثا أبدقا ".
كان أوليفر كروموي أو أه

يا ي بريطاني يتبنى مضمون هذس المذكرة  ،ذلك ألنه كان وعلى مد عشرة

نوات ( 1649-1658م ) رليسا للمحف البيوريتاني ( التطهيري ) وهو الذي دعا لعقد مؤتمر  1655م في "
الهوايت هو " لتشريع عودة اليهود إلى بريطانيا ( أي إلغاء قانون النفي الذي أصدرس الملك إدوارد) .
حضر المؤتمر إلى جانب كروموي العال اليهودي منا ح بن (إ رالي ) الذي ربا بين الصهيونية المسيحية
بالمصالح اإ تراتيلية لبريطانيا  ،ومن ال عملية الربا تلك تحم

كروموي لمشروا التوطين اليهودي في

فلسطين منذ ذلك الوقت المبكر .
إن توظيف الدافع الديني لتحقيا مكا ب يا ية ذات بعد ا تراتيلي أ

القاعدة ال ابتة للصهيونية المسيحية

أو في بريطانيا وأوروبا وبعد ذلك في الو قات المتحدة األمريكية .
في أوروبا فقد قامت الركي ة في هولندا التي نشأت بعد الحرب الدينية بين الكاثوليكية األ بانية والبروتستانتينية
األلمانية في العام  1565م به يمة القوات الكاثوليكية في العام  1609م وتكونت جمهورية هولندا على أ اس
المبادئ البروتستانتينية الكالفينية نسبة إلى الالهوتي (

1
كالفن)( )

أد هذا ا نتصار البروتستانتي إلى انتشار

تيار الصهيونية المسيحية في أوروبا حتى أنه صدر في فرنسا كتاب للعال الفرنسي ( فيليب جنت دي نللير )
 )1جون كالفن  1564 – 1905م  ،أسس الكنيسة الكالفينية في جينيف  ،فانقسمت البروتستاتنية إلى قسمين الحركة اللوثرية و الحركة اإلصالحية  ،و قد
انتشرت الحركة اإلصالحية الكالفينية أوال في سويسرا ثم في فرنسا واسكوتلندا .
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 1717- 1656م دعا فيه إلى مقاقضة السلطان الع ماني مدينة القدس بمدينة روما تسهيال لتوطين اليهود في
فلسطين  ،وصدرت كتب مماثلة في ألمانيا والدو اإ كندنافية و اصة في السويد والدانمارك.
ول تقف أدبيات الصهيونية المسيحية عند حدود الكنيسة ب تعدتها إلى جميع أرالح الملتمع وتبناها العديد من
الكتاب والمؤلفين والشعراء أم ا ميلتون و اللورد بايرون وكولريدج كما ترددت في كتابات جان ار ين  ،وتعتبر
رواقة جورج أليوت ( دانيا ديروندا ) من األدبيات التوراتية التي تنبأت بقيام ( إ رالي ) جمهورية تسود فيها
العدالة والحرية والر اء.
هذس التوجهات فلسفها فال فة المانيا وبريطانيا وفرنسا الكبار في القرن السابع عشر حتى أصبحت تفرض نفسها
في عملية اتفاذ القرار السيا ي في الدوالر الحكومية في ك الدو األوروبية .
من هذس التربية الفكرية نبتت " جمعية لندن لتع ي المسيحية بين اليهود " في العام  1807م وكان اللورد
أنطوني إألي كوبر ( إير أافتسبري)  1885 – 1801م أحد أبرز أركانها  ،فقد نشر مقا في العام 1839
م ققع في ثالثين صفحة أكد فيه أن اليهود يبقون ررباء حتى قعودوا إلى فلسطين  ،وأن اإنسان قادر على
تحقيا إرادة هللا بتسهي العودة  ،وأن اليهود ه األم في تلدد المسيحية وعودة المسيح  ،وفي هذا المقا رفع
أنطوني كوبر وألو مرة أعار "وطن بال أعب لشعب بال وطن " .
ول قكن اللورد أنطوني وحيدا في دعواس في هذس المرحلة من القرن التا ع عشر فقد كان يلتقي معه عدد من
اللوردات والسا ة بينه دور كنت ولع من ابرزه كان جالد تون  ،وتوافرت ظروف التكام في هذس الفترة بين
العم البشري من أج تحقيا إرادة هللا بعودة اليهود إلى فلسطين والمصالح اإ تراتيلية البريطانية في حماقة
الطريا إلى درة التاج البريطاني .
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كان وزير ارجية بريطانيا اللورد بالمر تون  1865-1784م أبرز يا ي بريطاني يتبنى مشروا اللورد
أافتسبري على الرر أنه ل قكن من أتباا مدر ة الصهيونية المسيحية ،وهو من تولى تفطيا السيا ة
الفارجية البريطانية على أ اس وراثة اإمبراطورية الع مانية .
في العام  1789م دعا نابليون إلى إقامة وطن لليهود في فلسطين ال الحملة التي قام بها على مصر
والشرر  ،وكان أو رج دولة أوروبي يتبني موقفا يا يا من نبوءات دينية وردت في فر أأعيا و يولي

1
( )

و

يدعو اليهود إلى إقامة وطن له في فلسطين والبيان الذي وجهه لليهود ودعاه فيه " ورثة فلسطين الشرعيين "
جاء قب  118نة من صدور وعد بلفور ،وكان البيان أو ترجمة يا ية للمسيحية الصهيونية وهي التي
انت عت أو إقرار أوروبي بما يدعيه اليهود حقا له في فلسطين .
وعلى الرر من أن المشروا النابليوني ل يتحقا  ،إ الدعوة روجت على نطار وا ع في عهد الملك لوي
الرابع عشر على يد رلي

الحكومة كولبير ث في عهد نابليون ال ال

وعلى يد مستشارس الفاص هاران .

وا تلابة إلحاح أافنتسبري أنشأ اللورد بالمر تون أو قنصلية بريطانية في القدس عام 1838م وا تير ولي
يونج وهو صهيوني مسيحي وصديا للورد أافنتسبري ليكون أو نالب للقنصلية  ،وفي نف
من رلي

البحرية البريطانية هنري إت

العام تلقى مذكرة

 ،يدعو فيها دو أوروبا الشمالية وأمريكا لإلقتداء بقورش  ،وتنفيذ إرادة

هللا بعودة اليهود إلى فلسطين  ،وحو المذكرة إلى الملكة فكتوريا مستغال تربيتها الدينية على أ اس عقيدة
الصهيونية المسيحية .
كما وأعطى بالمر تون الضوء األ ضر لترويج المذكرة في الصحافة البريطانية على مدار عام كام  ،وبذلك
ا تطاا أن يوجد أرضية ملكية برلمانية – ح بية -أعبية لمشروا التوطين  ،رير أن يهود بريطانيا وأوروبا ل
يتلاوبوا معه وذلك أن الصهيونية اليهودقة ل تكن قد ولدت بعد  ،فقد كانت األولوية ليهود بريطانيا وأوروبا

 (1أشعيا ويوئيل من أهم أنبياء إسرائيل الالحقين  ،وإن لم يؤخذوا شهرة األنبياء المتقدمين مثل إبراهيم ونوح وموسى عند غير اليهود وتعتبر كتبهم مراجع
هامة لتاريخ شعب إسرائيل في المنفى .
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الشمالية هي الحصو على الحرية الدينية والسيا ية الكاملة في الدو األوروبية التي قعيشون فيها ولي

الهلرة

إلى فلسطين  ،فللأ إلى يهود أوروبا الشرقية في رو يا ورومانيا مستغال معاناته بعد ارتيا القيصر اإ كندر
ال اني عام  1881م ،ولتسهي هذس الهلرة كان قح

السفير البريطاني في القسطنطينية بونسونبي على إقناا

السلطان الع ماني بقبو هذس الهلرة لما " تحققه من فوالد اقتصادقة و يا ية للسلطنة "
وفي العام 1841م كتب أحد أنصار الصهيونية المسيحية وهو تشارل هـ تشرأ ر الة إلى رلي

الملل

اليهودي في لندن ققو فيها  ":أن ا تعادة اليهود لوجوده كشعب في فلسطين أمر ميسور إذا توافر عامالن
اثنان  :أولهما ـن يتولى اليهود أنفسه وبا جماا طرح موضوا العودة على الصعيد العالمي  ،وثانيهما أن تبادر
القو األوروبية إلى دعمه تحقيقا لهذا الهدف".
وكانت هذس الدعوة أو تحريض من الصهيونية المسيحية لقيام الصهيونية اليهودقة  ،وأو تحريض على تلميع
القو األوروبية وراء مشروا ا
بدأ ا

تيطان من ال بع ات ا

تيطان اليهودي في فلسطين .
تكشاف إلى فلسطين التي كان قمولها منذ العام 1865م ( صندور اكتشاف

فلسطين ) ورك ت التقارير التي وضعتها البع ات األولى على أمرين :
األمر األو  :أن حالة التردي التي والتقهقر في فلسطين ببها المسلمون والعرب
األمر ال اني  :أن عودة اليهود إلى فلسطين تعيد إليها اإزدهار والعمران .
كان بلفور أو مسؤو بريطاني قمنح اليهود أرضا ( أورندا ) إقامة دولته عليها  ،رير أن المؤتمر الصهيوني
الرابع الذي عقد عام  1903م رفض هذا العرض متمسكا بأرض فلسطين  ،وا تلاب على الفور للطلب
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الصهيوني وأصدر مذكرة حو موضوا ا

تيطان اليهودي في فلسطين قا فيها ( ":)1لي

في نيتنا حتى مراعاة

مشاعر كان فلسطين الحاليين  ،مع أن الللنة األمريكية تحاو ا تقصاءها ".
ول تكن بريطانيا تستطيع احتال فلسطين عسكريا لتناقض ا حتال مع الروح اللديدة التي ب ها الرلي
األمركي ودر ولسون  ،ول قكن بإمكان يهود فلسطين في ذلك الوقت إعالنها دولة له  ،فاقتضت المصالح
البريطانية والصهيونية المشتركة فرض ا نتداب البريطاني على فلسطين تمهيدا لللوقت المنا ب الذي قعلن فيه
اليهود من إعالن الدولة .
وهكذا صدر في ال اني من نوفمبر 1917م وعد بلفور الشهير  ،وأقر الوعد بإقامة وطن قومي لليهود في
فلسطين  ،وتحرك اليهود مباأرة لتنفيذس في مارس 1918م  ،وعينت بريطانيا هيربرت صمولي مندوبا اميا لها
 ،وكان أو يهودي قحك فلسطين منذ ألفي عام  ،وكان هدفه أن قستوطن فلسطين اربعة أو مسة ماليين
يهودي  ،ولتنفيذ ذلك كانت األراضي العربية تصادر من أصحابها وتحو إلى مستوطنات يهودقة  ،وعندما قاوم
العرب الهلرة وا

تيطان ومصادرة األراضي وتواطؤ المندوب السامي كون اليهود المنظمات اإرهابية ( أترن

–وأررون ) وهي التي تحولت إلى النواة األولى للليش اإ راليلي في العام 1948م وما بعدس (.)2

ثانيا :الصهيونية المسيحية األمريكية
أ  .المسيحية الصهيونية في الواليات المتحدة في مراحلها األُولى:

 (1ريجينا الشريف  ،الصهيونية غير اليهودية – ترجمة أحمد عبد هللا عبد العزير  1982 ،ص . 160- 159
 )2الصهيونية المسيحية  ،محمد السماك  ،دار النفائس  ،الطبعة الرابعة  2004 ،م .
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عرفت أمريكا باألصولية منذ نشأتها وتطورت مع الصحوة الدينية الكبر في أربعينات القرن التا ع عشر،
قشير اندين ومعه الالهوتى جون نيلسون داربي إلى "أن (التدبيرية) أصـبحت حركـة تقس التاريخ إلى مراح ،
وتصف المرحلة األ يرة منها بإقامة دولة (إ رالي ) ومساعدتها للتعلي بمليء المسيح لتفليص المسيحيين
المؤمنين ا تعداداً لمعركة هرملدون ،ليحك العال مع أتباعه لمدة ألف عام تكون نوات ر اء ورفاهية ،وألن
نبوءات الكتاب المقدس تشير إلى عودة اليهود إلى فلسطين وإقامة الهيك  ،اعتبر األُصوليون األمريكيون أن
إنشاء دولة( إ رالي ) مقدم ًة لمليء المسيح

1
( )

.

فقادة الحركة المسيحية األصولية يؤمنون بأن لليهود حقاً تاريفياً و هوتياً وقانونيـاً فـي فلسطين..،وأن هللا يتعام
مع األم حسبما تتعام هذس األُم مع إ رالي ..،وأن الوقـوف ضـد إ رالي هو وقوف ضد هللا  ،فأمريكا ولدت
بلداً دينياً وقامت على أُ ـ

دينيـة مـن ـال المهاجرين البيوريتانيين (الطهوريين( القادمين من إنللت ار إنشاء

اللنة على األرض اللديـدة فسميت أمريكا أورألي اللديدة .
وهكذا كان بروز الحركات األصولية المسيحية عام جديد لفدمة المـصالح اليهوديـة فكانت ا تلاهات
الصهيونية دا

الحركة المسيحية األُصولية متأصلة هوتياً وتبلورت بعد قيام الكيان الصهيوني ،ققو بيلي

رراهام أن هناك" :عالقة اصة بين هللا والشعب اليهودي في (إ ـرالي )" فقد ولد المسيح من بني( إ رالي )
يهودقاً في الهيك وبع

على رأس الدقانة المسيحية ،التي كانت ثورة وانقالب على اليهود في الهيك فكان

مسيحياً ،ومع حركة اإصـالح البروتـستانتي عقـد المسيح مع اليهودقة صلحاً ،وعندما د

العال اللديد أمريكا

مـع البيوريتـانيين (التطهـريين( البروتستانت أصبح مسيحياً يهودقاً مم وجاً ،ولقد حم المهاجرون األوال

ال

النصف ال ـاني من القرن السابع عشر معه التقاليد واألفكار التوراتية والتفسيرات الحرفية للعهد القدق  ،وكـان
أرلبه من البيوريتانيين المتشددين الذين كانت اللغة العبرية لديه لغة مهمة فـي المـستوطنات األمريكية آنذاك،

 )1المسيح اليهودي ونهاقة العال  ،رضا هال . 110 ،
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فكانوا يتكلمونها بسهولة وكانت تدرس مع بدايـة التعلـي العـالي فـي كـ المستعمرات األمريكية ،فكانت راللة بين
البروتستانت البيوريتانيين أك ر من رواجها بين اليهود من معاصريه في أوربا ،وقد أعطوا أبناءه أ ماء يهودقة
من العهد القدق م  :ـارة ودقفيـد وأبراهام و...الخ ،كما تمت تسمية ك ير من المدن بأ ماء عبرية قدقمة م
حبـرون وأـارون وصهيون وكنعان..،الخ

1
( )

طبـع كتاب(النحو العبري) عام
وكان أو كتاب ت طباعته في أمريكا هـو(م اميـر داوود(عـام 1640م ثـ ُ
1735م وت ا تيراد له أحـرف عبريـة اصـة ،هكـذا اصـطبغت البروتستانتية مع قدوم المهاجرين األوال إلى
العال اللديد أمريكا بصبغة يهودقة فكانت(مسيحية يهودقة) ،ولقد اعتبر هؤ ء إقمانه بعبادة (إ رالي ) هو
المصير الذي قدرس له الـرب با ـتعمار أمريكا(إ رالي اللديدة) ،وكونه يؤمنون بنهاقة العال ومليء المسيح
ثانية ،فالبـد مـن جمـع أتات اليهود وترحيله إلى فلسطين (إ رالي القدقمة باعتبارها الفطوة األ يرة للمليء
ال ـاني للمسيح ).
بذلك تكون المسيحية الصهيونية أاركت الصهيونية اليهودقة في العم على نف
ويعتبر الرلي

األمريكـي جـون آدامـ ( ) 1767-1848أو رلـي

النهج با تعمار فلسطين كما

أمريكي يدعو إلى ا تعادة اليهود وطنه

وإقامة حكومة مستقلة بقوله" :أتمني أن أر ثانية أمـة يهودقة مستقلة في يهوذا" وهذا الرلي
ققترح "أن قم

األمريكي جيفر ـون

رم الو يـات المتحدة األمريكية على أك أبناء إ رالي تقوده في النهار ريمة وفي اللي

عمود من النار بد ً من النسر  ،ويتفا هذا ا قتراح مع نص فر الفروج الذي ققو " :وكان الرب قسير أمـامه
نها اًر في عمود حاب ليهديه في الطريا ،وليالً في عمود نار ليضيء له ".
نظر البروتستانت على أنه الشعب المفتار اللديد ،وأمريكا العال اللديد علـى أنهـا إ رالي اللديدة ،فعقدوا
عهده مع الرب" :إذا أمن الرب ذهابنا إلى العـال اللديـد ،نؤ ـ
1
(
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ملتمعاً تحكمه القوانين اإلهية"

2
( )

 ،كانت

فكرة العهد مع الرب لألمريكيين فـي الحيـاة الدينيـة والمدنية متلذ اًر في التفكير مؤث اًر على ير ونما حياته ،
فينظرون على أنه مكلفـين بمهمـة اصة مع الرب ،بأن قكونوا م ا ً قحتذي به في الر أنحاء العال عن
طريا دعـاو الحريـة وحقور اإنسان ،وتحسين العال وريرها ،...قعملوا ذلك لقيادة العال نحو إمبراطورية
مـسيحية .
ولقد اه ا نتصار( اإ راليلي) في حرب ح يران/يونيو عام 1967م إلى حد كبير في ت ايد وتطور التيار
المسيحي البروتستانتي المؤيد (إ رالي ) باعتبارس تحقيقاً لنبـوءات توراتيـة وتنفيذاً لمشيئة إلهية

1
( )

 ،وتلسدت في

عدد كبير من المؤ سات والهيئات الضارطة والتـي لهـا تأثير لمصلحة (إ رالي ) فقدمت لها الدع بك أأكاله
المادي والمعنـوي والـسيا ي واإعالمـي وا قتصادي ،وتبرز أهمية الدين في الملتمع األمريكي لكون
البروتستانتية هي عقيدة األك ريـة هناك باعتبارها دقانة توراتية في ك رة ا تعما الرموز الفطابية بفاصة ما
يرددس دوماً ال عماء األمريكان حو ا لت ام األدبي واأل القي والديني تلاس دع إ رالي ذلك لوجود رؤيـا دانيـا
وح قيا عن مليء المسيح وبع

اليهود في العهد القدق اليهودي المدمج في رؤيـا يوحنـا بالعهد اللديد ،والتي

تعتبر ركناً أ ا ياً في ا عتقاد الالهوتي البروتستانتي والبيوريتاني المتهود ،والعقيدة الميللية التي انبلست عنه
مسيحية صهيونية أمريكية منذ العقد الفام

في القرن التا ع عشر والذي قم

الفترة األولي للفكر األمريكي،

وهو التراض الذي أثـر علـى روافـد ال قافـة والسيا ة في الو قات المتحدة األمريكية فيما بعد كالت ام هوتي تعبدي
أصي

2
( )

.

ب .المسيحية الصهيونية األمريكية في المرحلة الثانية:
اتسمت المرحلة ال انية المعاصرة للمسيحية الـصهيونية واألصـولية األمريكيـة بعـد بعينات القرن التا ع عشر
حتى اليوم بأنها اتلهت للسيا ة وارتبطـت بالحركـة الـصهيونية اليهودقة لتصبح حليفاً طبيعياً مهماً ،باعتبار أن

 )1مرجع سابق  ،ص . 115

 )2نفس المرجع السابق  ،ص . 90
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الملتمع األمريكي هو ملتمع إنليلـي أصـولي ،وهو أ را وأضف كتلة مؤيدة( إ رالي ) بين الملتمعات
الغربية ،ققو

يليج أدلر" :أنـه منـذ فلر التاريخ األمريكي كان هناك مي قوي لالعتقاد بأن مليء المسيح

المنتظر حـا لعـودة الدولة اليهودقة ،ول قكن ذلك الرأي ملمعاً عليه بين الالهوتيين المسيحيين ،ولكنه كـان
يـشك ج ءاً من مصفوفة التاريخ الفكري ألمريكا ،التي كانت تتضمن دالماً يطاً من العـصر السعيد في الفكر
المسيحي األمريكي" (.)1
كما أن النصر الفاطف الذي حققته (إ رالي ) عام 1967م وا تياللها على القـدس قـدم دليالً آ ر على أنه
كانوا قعيشون في آ ر األزمنة ،وانتشرت بعدها اإذاعات والنشرات والكتب ومحطات التلف ة والتي صارت تبشر
بالمسيحية الصهيونية.
وفي عام 1977-1976م وقعت أربعة أحداض اهمت في التعلي بـإبراز المـسيحية الصهيونية األمريكية
كظاهرة يا ية :
تسل السلطة في (إ رالي ) مناحي بيغن وكتلة الليكود ،بنـاء علـى برنـامج يا ي
 )1في عام 1977م ِّ
صهيوني إصالحي ا تغلت فيه أفكار توراتية وتفسيرات تلمودقة.
 )2وفي الو قات المتحدة األمريكية نشرت القو السيا ية ال الض :أصحاب النظريات السيا ية المحافظة
اللديدة ،واللوبي الصهيوني والمسيحيون األصوليون ،اتفاقاً عاماً فيما بيـنه حـو العديد من القضاقا
السيا ية الدا لية منها والفارجية ،اصة فيما يتعلا بحا األفضلية (إ رالي ) كما أدرك اللوبي
الصهيوني أنه قمكن ا عتماد على أصوليين لكسب دع

يا ي من بين مسين إلى تين مليون

إنليلي أمريكي.
 )3وفي عام 1976م اُنتفب الق

المتلدد "جيمي كارتر" وهو أحـد معلمـي كنيـسة األحـد المعمدانية

اللنوبية رليساً للو قات المتحدة األمريكية معتمداً إلى حـد كبيـر علـى األصـوات اإنليلية واألصولية.
 (1المسيح اليهودي ونهاية العالم  ،رضا هالل  ،ص . 85
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دأن اللوبي اليهودي الصهيوني والمسيحيون الصهاينة حملة وطنية ضد كارتر ،لدعوته إلى إنشاء وطن
ِّ )4
للفلسطينيين عن طريا نشر لسلة من إعالنات على أك صفحات كاملـة باهظـة التكاليف ،كان من
نتيلتها قوط كارتر في إعادة انتفابه ،وفوز رونالد ريغان.
وبانتفاب ريغان بدأ عهد جديد للتأييد إ رالي  ،كما كان بعض أعضاء وز ارلـه مـن المسيحيين األصوليين
والنتيلة الطبيعية لهذس الوقالع أن ك مرأح للرلا ة األمريكية وك رلي
للكونلرس أو ملل

النواب يناف

أمريكي قفوز بالرلا ة وك مرأح

في إرضاء هـذا اللـوبي اليهودي الصهيوني الذي عقد قرانه مع المسيحيين

الصهيونيين األصوليين منـذ عـام 1976م ،ولهذا

نستغرب هذا الدع العضوي لإل ارليليين من ك اتلاس

حكومي أو أعبي أو ر مي في الو قات المتحدة األمريكية .
ومع بداقة ال مانينات أصبحت(عبادة إ رالي ) في مرك اهتمام قيادات الكنال

البروتستانتية ا قفانليلية في

الو قات المتحدة ،وجعلت الشبكات الدينية التلف يونية واإذاعية من (إ رالي ) قضية القضاقا في براملها وفي
حمالتها للمع التبرعات لدع الكيان الصهيوني وكذلك جو ت زعمالها م

جيري فالوي وبات روبرتسون،

وجيمي وارارت ،وأو ار روبرت  ،وجي وتامي بيكر ،وماقك إقفان  .ويؤكد فالوي من ال أبكته الدينية
المرلية والمسموعة ،أن "إعادة تأ ي

(إ رالي ) عند المسيحيين األصوليين هو إقفاء للنبوءات التوراتية ،ويتوجب

على ك أمريكي بذ ك جهد لضمان الدع الكام (إ رالي ) ،ويستطرد فالوي قالالً ":إن فر التكوين من
التوراة يذكر أن حدود (إ رالي ) تمتد من الفرات إلى الني  ،و تكون األرض الموعودة هي العرار و وريا،
وتركيا والسعودقة ،ومصر والسودان ،ولبنان واألردن والكويت" .
ومن أج نشر أفكارها عبر الو قات ،عملت الحركة المسيحية الصهيونية اللديدة على تأ ي

أبكة ريعة

لالنتشار والتبشير عبر دور النشر ومحطات اإذاعة مما أوجـدت ـبعين مؤ سة إنليلية تقريباً في ك أنحاء
البالد ألنه أرادوا (أمريكا مسيحية( ،وكـان مـن أكبـر روادها هو جيري فالوي الذي ظهر إلى حي الوجود عام
1979م وهو العـام الـذي ـبا انتفاب رونالد ريغان وكان داعماً له في يا اته .
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وبعد الغ و العراقي للكويت عام 1990م ،قام اليمـين المسـيحي الــصهيوني بتــرويج أن صـدام حسـين هـو المسـيح
الدجا  ،ولما انتهـت حـرب الفلـيج عــام 1991م بــدون قيــام معركــة هرملـدون عملـت المسـيحية الصـهيونية علـى
إ ــقاط بــوش األب ،ألنــه دعــا إلــى مــؤتمر مدريــد م ــن أج ـ الســالم فــي الشــرر مررم ـاً إ ـرالي لحضــور المــؤتمر
وبتلميد ضمانات القروض األمريكيـة لها؛ ألن ذلـك قعمـ علـى إجبـار إ ـرالي للتفلـي عـن أ ارضـي وعـدها الـرب
له وجاء بعـدس كلينتـون الـذي ا ـتفدم فـي طابـه ا فتتـاحي 1997م ا ـتعارة مكنيـة مـن التـوراة بقولـه" :ا ترأــاداً
بالرؤيـا القدقمة ألرض الميعاد ،فلنوجه أبصارنا اليوم إلى أرض الميعاد اللديدة" (.)1

الـفـص ال ـ اربـع

مواجهة خطر الصهيونية المسيحية

إن العرب والمسلمين أحوج من ريره إلى اليقظة وا نتباس إلى ما قحاك ضده  ،فقد ا ترقته الهيمنة األوروبية
أو وا ن األمريكية بشعارات تلميلية ومغالطات تنميقية  ،فبا
اإبادة  ،وبا

اإنسانية يت الحصار والتلويع  ،وبا

الفلة  ،ك هذا ا فتراء وازدواجية المعايير وا تالر ا

التحرير يت التدمير  ،وبا

حقور اإنسان تت

الدقمقراطية يت رفع لواء المحت الصهيوني بعنصريته
باب لنسف البنية التحتية للشعوب  ،بات أم ار اف ار إلى

درجة أن اللماهير تعودت هذا القبح  ،ولكن الفوران الدا لي يطفو  ،و يرفض اإنسان هذا الهدر دميته في
لحظة تاريفية حا مة إذا ما تعل التاريخ  ،والتحو من الرضوخ إلى المقاومة ومن التواك إلى اإرادة ومن
 )1الدين والسيا ة في الو قات المتحدة األمريكية  ،ماقك كوربت وجوليا كوربت  ، ،ج  – 1ص . 9
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الشرذمة إلى الوحدة  ،ومن التبعية إلى ا
يدرك فيها آليات ا
على تأ ي

تقال  ،إن لحظة التغيير ليست حرية ب هي لحظة وعي جماعي

تعمار ويبدا في اقلاد مواجهة منا بة تتالءم مع نوا الهلمة وضراوتها و بد من العم

مشروعنا النهضوي العربي وا

تعانة بك الكفاءات العربية واء دا

لمواجهة والتصدي لفطر الصهيونية المسيحية ومن أج ذلك

الوطن أو في المهلر

بد من عدد من الشروط :

أو ً :حس رؤيتنا لطبيعة الصراا مع العدو األمريكي الصهيوني ،كونـه صـراعاً حضارياً أامالً وهو مع الكيان
الصهيوني صراا وجود.
ثانياً :ا قتناا ال ار خ لد ك المنتمين للمشروا النهضـوي الحضـاري لالمـة أن تفلفنـا الـراهن ،هـو أمـر طـارئ
وريـر طبيعـي ،وان حضـارتنا العربيـة اإ ـالمية (عندما كنا متمسكين بها وقادرين على تم لها بشـك صـحيح )
مكنتنـا مـن أن نكـون في قمة الحضارة العالمية .
ثال ـاً :أن قصـبح هـذا المشـروا هـو مشـروا جمـاهير األمـة صـاحبة المصـلحة الحقيقية في التغيير والنهضـة
والتقـدم  .وهـذا

يتـأتى إ فـي إطـار تحقيـا العدالـة ا جتماعية وتكافؤ الفرص  .والفص بـين المؤ سـات،

واإقـرار بالحريـات األ ا ـية  ،التي كان اإ الم من مصادرها األ ا ية .
رابعاً :أن تعود أوطاننا إلى أبنالها بشـك فعلـي وملمـوس ليعـود أبناؤهـا إليهـا فامتنا ونتيلة لدوامة التفلف
والتل لة والتهويد  ،أصـبحت أمـة طـاردة ألبنالها الذين اصبحوا قضطرون إلى هلرها بح اً عن العل والوظيفة
وتحقيا الـذات  ،وأحياناً بح اً عن العالج ناهيك عن الحرية.
امساً :إعطاء ا هتمام الالزم لمراك البحـوض والد ار ـات التـي تمكـن العلمـاء والفبراء من العم في
تفصصاته  ،واإ هام في تطوير ملتمعاته .
اد ـاً :أن تكـون حكوماتنـا وأح ابنـا ومنظمـات الملتمـع األهلـي كلهـا أدوات لتحقيا أهداف األمة
ذاتها  .هذا قساعدنا على الفروج من حالة القبليـة التي نعيش في دوامتها .
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أهداف بحد

ابعاً :اإقرار بفطرة ا

تالف والتعددقة هـو المـد

تالف وبديهية التعددقة  .فاإقرار با

الو ـال التـي تمكننـا مـن مواجهـة تحـدقات العصـر وصناعة المستقب  .ومع ا

الطبيعـي إبـداا

ذ بعين ا عتبـار أن

مـن التعدديـة إذا لـ تمكنـا من حشد اللهود فـي مواجهـة الغـ و األميركـي الصـهيوني ،و

فالـدة

فالـدة مـن أي تيـار إ

بانفراط دعاته وأنصارس في ض المعركة المصيريه.
ثامن ـاً :العالقــة اللدليــة بــين الوحــدة والتحريــر والتقــدم  .لقــد ارتك ـ الغــرب ا

تعماري على حالة التفلف التي

كانت تعيش فيهـا امتنـا (بفعـ عوامـ مركبـه ) ليحت بالدنا  ،ويل ء حتى الوحدات الطبيعية فيها ( وريا ،
وادي الني  ،المغرب العربي ،أبه ج يرة العـرب والفلـيج الـيمن  )،وعمـ علـى تهويـد القلب الذي يـربا اللنـاحين
ا

ـيوي واإفريقـي للـوطن العربـي (فلسـطين  ).فكـان ا رتكـاز إلـى التفلـف والتل لـة إقامـة ثكنـة عسـكرية

متقدمـة للغـرب وعمـ علـى تكريسها ،فتشك ثالوض معاد قساند بعضه بعضـاً (التفلـف ،التل لـة ،التهويـد  ).وقـد
اصبح من الواضح ومن ال التلربة العلمية أقضاً  ،أن

تقـدم ممكـن ألي قطـر مـن األقطار العربية  ..إ

عبر طوات وحدوية تراكميـة  ،وهـذس الفطـوات لـ تعـد ممكنـة بدون عملية تقدم أاملة تؤدي إلى وعي عميا
بأهمية اإقـدام علـى تلـك الفطـوات الوحدوية .
وهذان األمران الوحدة والتقدم رير واردين بدون التصـدي للغـرب ا

ـتعماري المتم

ا ن بالو قات المتحدة -

وقاعدته المتقدمة الكيـان الصـهيوني  .ولقـد أثبتـت األمة قدرة كبيرس على هـذا التصـدي وعلـى دور التصـدي فـي
حشـد طاقاتهـا (تلربـة حرب تشرين /أكتوبر - 1973المقاومة الفلسطينية وا نتفاضـة الشـعبية – المقاومـة
ا

الميه والوطنية في لبنان  ) .أن عالقة الوحدة والتقدم والتحرر عالقة م لـت جـدلي بب ونتيلة  ،أن كـالً

منهـا ـبب لآل ـر ونتيلـة لـه فـي آن واحـد  .فـالتحرير ـيكون نتيلـة للوحـدة والتقـدم وهـو أ ا ـي لهمـا ،وكـذلك
الوحـدة لـن تكـون بـدون تقـدم .والتحرير والتقدم لن قكتب لـه النلـاح بـدون طـوات علـى طريـا الوحـدة والتحريـر
 .ثالوض

قمكن له أن يتحقا إ بالتوازي وبالتراك المترابا.
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تا عاً :أن قستند المشروا النهضـوي متنـا علـى دالـرة تحالفيـه أوليـة (دالـرة الشعوب اإ المية ) التي تلمع و
تفرر ،تقـر بالفصوصـية فـي إطـار الوحـدة  .فلكـ الشعوب اإ المية مصلحة مشتركة في التصدي للعدوان
الدوني المتوحش ،واقـتالا الكيان الصهيوني الذي قسيطر على أولى القبلتين وثال

الحرمين الشريفين (القـدس

التي باركها وما حولها الباري ع وج ) ويريدون تدميرس ا نهاليا كرم للقضـاء المبـرم على اإ الم وحضارته
اإنسانية .
عاأ اًر :إقامة تحالف حقيقي قال على ا حترام المتباد والمصالح الواحدة مـع ك الشعوب المستضـعفة فـي
األرض  ،والتـي تتعـرض لكـوابي

الـدون المتوحشـين مصاصي دماء الشـعوب فهنـاك ضـرورة للتعـاون بـين دو

الشـما واللنـوب لغـرض تدعي السل والتسامح ابتداء بتفلي دو الشـما عـن روح ا

ـتعالء ونظـرة العـداء

تلاس أبناء المستعمرات القدقمة وفتح ملا التعاون ا قتصادي وال قافي بينهمـا  .كمـا ان هنـاك ضـرورة تع يـ
المنظومـة التربويـة بـالقي اإنسـانية التـي توجـه األجيـا الصاعدة نحو الحوار وحسن ا
والقبـو بـا

تالف الحضـاري والتماي ال قـافي ،وهـو فـي ذلـك

الوقوف في وجه العولمة األميركية

ـتماا لآل ـر واحت ارمـه

فـرر بـين الـدو الغربيـة والـدو اإ ـالمية ألن

قمكـن أن تحققـه الـدو األوروبيـة بمفردهـا ،إذ بد لها من دع إ تراتيلي

واقتصادي وبشري ،وهو ما قمكن الع ـور عليـه فـي دو جنوب البحر المتو ا المتم لة في الدو العربية  .وبناء
على ذلك فأنـه قمكـن إنشـاء قـوة متو ـطية قحسـب لهـا حسـاب بإمكانهـا أن تفـرض علـى أميركـا احتـرام حقـور
الشعوب وممي اته ومعتقداته  ،فتكون –أي هذس القـوة  -الضـمانة مـن أجـ ا لر ـاء ونشر األمن والولام بين
أعوب وحضارات البحر المتو ا .
الحادي عشر  :إعادة العالقة بين اإ الم والمسيحية  ،إلى صورتها الحقيقية التـي ت ـ تشــويهها وتكســيرها بفع ـ
ا

ت ـرار الصــهيوني  .فكــال الــدقانتين اإ ــالمية والمسيحية تؤمنان باهلل الواحد الرحي المحب لإلنسان  ،عك

دقانة يهوس الـه الحـرب اله القبيلة الحاقد على اإنسان على الوجود برمته.
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ال اني عشر  :فتح حوار مع ك البلـدان المتقدمـة المسـتهدفة مـن قبـ الهلـوم األميركي الصهيوني والتـي بـدأت
تتحسـ

أ طـارس عليهـا راهنـاً ومسـتقبالً – دو أوروبا -رو يا الصين اليابان  .فلللميع مصلحة في إطالر

تعاون مسـتمر فـي مواجهـة الهلـوم الـدوني المتـوحش  ...الـذي قحتـاج ا نتصـار عليـه إلـى توحيـد جهـود كافـة
المتضررين منه

وأ ي ار ولي

1
( )

آ ار

.

بد من المقاومة وبذ التضحيات من أج إعادة الكرامة المسلوبة إن ل نستعن باهلل

ونستعيدها بأنفسنا  ،فلن قعيدها إلينا أحد  ،فقد كتب علينا القتا وهو كرس لنا فما عينا له وما أقدمنا عليه إ
بعد أن تمكنوا من رقابنا وعاثوا في األرض فسادا وهللا

قحب المفسدين .

 )1مواجهة الصهيونية المسيحية  ،يو ف العاصي الطوي  ،الطبعة ال انية 2010م  ،ج . 4

66

الخـــاتــمـة
الحمد هلل الذي تت بنعمه الصالحات  ،والحمد هلل الذي هداني

تيار هذا البح

الذي قحتوي على ك ير من

الموضوعات التي قلب أن قعرفها المسلمين ليقفوا صفا في واحدا في مواجهة طر امتداد الصهيونية المسيحية
والعم على تحرير المسلد األقصى وك فلسطين  ،وقد ت تبيان األفكار واألهداف التي تستند إليها الصهيونية
المسيحية لتدمير اإ الم والمسلمين  ،وما تلنيه من دع مالي ولوجستي من أمريكا لتحقيا أهدافها  ،وبعد
البح

في موضوا الصهيونية المسيحية قمكن ا تفالص النتالج التالية :
• أن الصهيونية المسيحية ليست حركة جديدة ب هي امتداد للصليبية العنصرية القدقمة .
• جاءت الصهيونية المسيحية بدر الغرب لتحقيا مشروعها التو عي والهيمنة على فلسطين و الشرر
األو ا .
• الصهيونية المسيحية هي من عملت على إقامة الدولة اليهودقة في فلسطين .
• ترتبا الصهيونية المسيحية ارتباطا وثيقا بالصهيونية اليهودقة وكالهما قعم على ضد العقيدة اإ المية
• تمسك زعماء الصهيونية المسيحية بفكرة إقامة وطن لليهود في فلسطين نابع من منطلا ديني توراتي
إنليلي ( هوتي )  ،واعتباره أن ( إ رالي ) هي محور الفالص واحتالله فلسطين قسرا عودة
المسيح مرة أ ر .
• ل تتردد الصهيونية المسيحية في دع الكيان الصهيوني في ا اليبه بالقت والتهلير وا
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تيطان .

• عداء الصهيونية المسيحية لإل الم والمسلمين ومطاردة قادة الفكر اإ المي ومحاربة المؤ سات
الفلسطينية دلي على حقيقة الصراا الحضاري والديني لإل الم .
• زيف الشعارات التي تنادي بها الدو الغربية عامة والو قات المتحدة األمريكية اصة للسالم وحرية
حقور اإنسان والدقمقراطية الم عومة .
• مقاومة المحت حا مشروا للدفاا عن النف

بك الو ال المتاحة  ،وحا تكفله المواثيا الدولية

• معتقدات الصهيونية المسيحية مستوحاة من الكتاب المقدس .
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وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين
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